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INVESTING IN
CULTURE

ADMAF Founder,
H.E. Huda Ebrahim Alkhamis
examines the heart of the
Foundation’s vision

Culture is identity, it is the very lifeblood of our
existence. It is indicative of the freedom of choice
as well as the bonds strengthened by communal
expression. It connects the individual to their past
and present and is the cornerstone of the rebirth of
civilisations. Amid the global turmoil, hope lies in the
re-examination of economies and the diversification of
investments.

the world. It is a proven, strong choice for sustainable
development, dependent on a very unique and
rejuvenating resource – the creativity of humanity.”

After all, a healthy and efficient economic system
draws upon and benefits from all available resources,
of which culture is exemplary. A commitment to
humanity, culture is also the essential, shared human
resource. Its development is the basis from which
each individual is empowered to develop their own
community, feeding their own social and economic
development. With culture, they are empowered
to work positively and creatively, elevating living
standards and productively enhancing the quality of
output. Culture is a unifying force. Built upon creativity,
dialogue and knowledge, its power inspires innovation.
Every cultural movement is born of enlightened
thinking and creative power and culture is the engine
which propels sustainable development and economic
rejuvenation.

In 2016, the UAE placed a concerted emphasis
on culture and the arts, a vision that is dynamically
conveyed through numerous cultural platforms,
including international book fairs, festivals, art fairs,
innovation weeks and The Year for Reading. The
country is working meticulously to establish the
pillars of a modern economy, one that is built upon
the synergy between culture, knowledge, science and
industry and which is focused on sustainability and the
diversification of national income.

Studies have linked cultural movements with economic
development, with many researchers viewing
investment in the cultural sector as a primary factor
behind both the image of a nation and its economy.
ADMAF shall continue its investment in culture into
Today, culture is the crucial economic investment the future, as it has been doing for the last 20 years.
resource; one of which we are in dire need in order to A healthy cultural sector not only contributes to an
shore up strong foundations and a positive outlook for increase in cultural tourism (and thus a subsequent
future generations.
overall
tourism
income),
but also in employment and
The UAE focuses on the
Evidence can
The true value of culture is its innovation.
development of this precious
be found in how many of the
resource; investing in its
leading nations around the
capacity to ignite economic
youth and the people of the
world prioritise the importance
growth and sustainable
nation by creating new job
of culture as a means to
opportunities and nurturing
diversify economic resources.
development
creative leadership skills. In
Accordingly, the cities and
doing so, we foster a national
nations of the 21st century
sense of innovation and creativity, equipping society are promoting their cultural and artistic institutions
for the challenges presented by our current situation as much as they promote financial, business and
industrial entities.
and those of the future.

At ADMAF, we belief that investing in culture
strengthens society, inspiring a continual renaissance
while simultaneously driving the economic wheel.
It lays a strong foundation for the future, preparing
society to innovatively counter unexpected challenges.
UNESCO suggests that the “culture and creative
industries are among the fastest growing industries in

ADMAF realises the true value of culture and its
capacity to ignite economic growth and sustainable
development. Consequently, we shall continue to
focus our efforts in this regard through the Foundation’s
wide range of programmes all founded upon the
strong cultural heritage of the UAE. After all, as the
nation’s economy progresses, no finer investment can
be made but in human capacity and human creativity.
It is the ultimate cause and the highest objective – a
sustainable investment in a resource that will never
expire.
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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 Ebrahim Alkhamis, 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 United Arab Emirates.
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) Rand Abdul Jabbar. ‘Foresta Sommersa’.
2016. Installation with suspended glass, light, sound, steel
and wood. Part of The ADMAF Art Collection (c) ADMAF
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Highlights of the
Foundation’s activities
in 2016

2016

FEBRUARY

JUNE

OCTOBER

Ravel’s Mother Goose
co-commissioned with
Los Angeles Philharmonic
receives its world premiere
at Walt Disney Hall, USA
Naseer Shamma & The
Global Music Ensemble
perform in Paris, France

Graduation ceremony
of the first cohort from
The Cultural Excellence
Fellowship in partnership
with British Council

Emirati artist Aisha Juma
begins the first Accelerate@
CERN UAE residency in
Geneva, Switzerland

MARCH

MAY

JULY

Student-designed 3D
plywood car debuts at
INNOVATOR 2016

International Museum Day
2016 led by Emirati land
artist Mohammed
Ahmed Ibrahim

Kalila wa Dimna
supported by Abu Dhabi
Festival premieres at
Festival Aix-en-Provence

NOVEMBER
ADMAF Pavilion at Abu Dhabi Art
welcomes students and artists
across the UAE for talks, tours
and info sessions
Sotheby’s and ADMAF open the
doors to the international art
market for budding professionals
in a one-day seminar at
Warehouse421

JANUARY

APRIL

AUGUST

SEPTEMBER

DECEMBER

ADMAF delivers Islamic art
workshops with The Prince’s
School of Traditional Arts
to teachers in Sharjah

Abu Dhabi Festival 2016
under the theme ‘Pledge
for Culture’ presents over
400 artists in 41 venues
across the UAE

ADMAF contributes to
New York University’s
landmark three-year
study on the future of
classical music

The ADMAF Roadshow
begins its tour of 18 colleges
across the UAE joined by
Emirati ambassadors to
inspire and inform students

Mona Abdullah Al Ali wins
the 2016 Mubadala Design
Commission for her architectural
proposal ‘The Enlightenment
House’
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IN REVIEW

Highlights from ADMAF’s
20th anniversary year

In 1996, the same year that Abu Dhabi was officially
named the nation’s capital, Abu Dhabi Music & Arts
Foundation (ADMAF) was born. For two decades,
ADMAF has been at the forefront of the UAE’s cultural
sector. Through its platforms and programmes, it
has enabled artistic expression to blossom while
embedding culture at the heart of the nation.
The Foundation’s 20th anniversary milestone was
dedicated to H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak,
Mother of The Nation, a pioneer who continues to be
an inspiration to all.
Today, ADMAF touches the lives of 40,000 people
across the UAE each year. From theatres and
galleries to schools, nurseries, hospitals and special
needs centres, it has pioneered new ways in which
the arts and culture can give meaning to society. For
culture gives people a sense of identity and a feeling
of community. By enabling countries to engage in
meaningful exchange and dialogue through the arts,
they become beacons of innovation and creativity.

ADMAF20

Members of ADMAF’s
Young Media Leaders
career development
programme, 2016

The Foundation continued its focus on empowering
the nation with a significant increase in the depth of
engagement of the Emirati community. ADMAF first
exhibition of Emirati contemporary art, ‘Portrait of a
Nation’ saw the commissioning of 20 national visual
artists; while the launch of the UAE Art Archive website
in association with Emirates Fine Arts Society saw the
legacy of the last 40 years documented for the world
to explore. The focus on capacity building continued
with the graduation of the 10th cohort of Young Media
Leaders and the first cohort of Cultural Excellence
Fellows.

Interface with Science

The nation’s focus on technology and innovation
resonated through several initiatives in 2016 including
a particularly inventive approach to the latest edition
of INNOVATOR – the ambitious four-week project
produced a 3D car design. The crossroads of creativity
between arts and science emerged once again this
year through ADMAF’s double encounter with CERN,
home to the world’s largest hadron
collider and continued with its
support of young arts practitioners
was a year
in the fields of visual art and games
design.

2016
Delving into ADMAF’s archives
back to 1996, names of national and
in which ADMAF
international significance pour forth.
Over the years, the Foundation has
continued to echo the In order to fulfil its remit as
well as that of others, ADMAF
welcomed to the shores of the UAE
stars of stage and screen (and pillars of the Abu Dhabi collaborates with entities across
the UAE’s private, non-profit and
many for the first time). from Herbie
Vision 2030 and
public sectors ensuring the widest
Hancock, Kevin Spacey, Plácido
possible engagement. In 2016, it
Domingo and Wynton Marsalis to
UAE Vision 2021
was pleased to continue working
Carnegie Hall, The Bolshoi and The
Mariinsky. In a similar spirit, ADMAF
alongside Abu Dhabi Technology
Development Committee, Tourism
has celebrated the creativity of the
Arab world through the work of Zaha Hadid, Naseer & Culture Authority Abu Dhabi, Sharjah Museums
Shamma, Marcel Khalife, Dr. Walid Gholmieh, Rachid Department, among others.
Koraïchi, Michel Fadel and many others. Turning our
focus to the UAE, ADMAF’s investment in the UAE’s Embracing the Globe
own musicians, artists and filmmakers has enabled
Overseas, 2016 witnessed a strengthening of ADMAF’s
many to rise to prominence; from Faisal Al Saari,
contribution to international cultural diplomacy under
Sara Al Qaiwani and Hamdan Al Abri to Nujoom Al
the guidance of this year’s Abu Dhabi Festival Patron,
Ghanem, Mattar Bin Lahej, Jalal Luqman and Azza Al
H.H. Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahayan. In the
Qubaisi, to name but a few.
broadest programme of international co-commissions
in its history, Abu Dhabi Festival supported six
The legacy of ADMAF’s first 20 years is presented
intiatives in more than five countries engaging over
in the 2016 commemorative publication and
14,000 audience; of which three were in partnership
documentary ‘ADMAF20’, which has been seen by
with leading global cultural organisations.
thousands of Festival audience members as well as
across the digital world.
As ADMAF embarks on the next chapter of cultural
advocacy, engagement and innovation, it does so in
2016 was a year in which ADMAF continued to echo
the full belief that its core mission and vision remain as
the pillars of the Abu Dhabi Vision 2030 and the UAE
relevant today as they were 20 years ago.
Vision 2021. During The Year of Reading, ADMAF’s
commitment to UAE literature and creative writing
shone with the release of six books by established and
emerging Emirati authors as well as the Foundation’s
nationwide storytelling tour.
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COMMUNITY & EDUCATION
COMMUNITY
& EDUCATION
2016
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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

In ADMAF’s 20th anniversary year, the Community
and Education team maintained a meaningful balance
between deepening the impact of existing programmes
while developing new initiatives that complement the
Foundation’s core objectives.

New Partners

ADMAF’s Creative Leadership programme also
piloted two other training initiatives in 2016 – Young
Filmmakers’ Circle and UAE Theatre Circle. Structured
within a framework of practical experience, theoretical
teaching, and delivered by experienced professionals
from the UAE and beyond, these additional
programmes will also become an annual occurrence
following positive evaluation.

In 2016, ADMAF was delighted to sign Letters
of Cooperation with two new National Strategic
Education Partners: Paris Sorbonne University Abu Excellence Elevated
Dhabi and Emirates Writers Union, the latter of whom ADMAF awards experienced a noticeable increase
collaborated on the first edition of Riwaq Al Adab, in the quality of entries this year, which were
ADMAF’s new writing programme for Emirati authors. submitted by students from an ever-growing number
of colleges and universities
The Foundation was also
across the UAE. The reason
delighted to mark its anniversary
behind such positive change
with its first collaboration with the
Deepening the impact
is the growing impact of the
Salama Bint Hamdan Al Nahyan
of existing programmes
annual ADMAF Roadshow,
Foundation,
which
kindly
which reached 18 colleges
hosted ‘The Art World’ seminar
while developing new
in 2016. Effective in raising
presented in association with
initiatives that complement awareness about ADMAF’s
Sotheby’s in the creative
programmes to students and
surroundings of Warehouse421.
the Foundation’s core
faculty, the Roadshow was
Another first in this field reflected
further strengthened thanks
ADMAF’s increased international
objectives
to its ADMAF Ambassadors;
presence. In 2016, ADMAF
members
of
the
UAE
delivered its first seminar at the
community
who
shared
Emirates Diplomatic Academy.
The lecture entitled ‘Arts & Diplomacy’ was enough to personal experiences and career advice, thus
whet the appetite of several students who went on to providing relatable insight on the Foundation’s grants,
commissions and awards.
join the ranks of the Abu Dhabi Festival audience.

Training Expanded

Cultural
Excellence
Graduation,
dummy caption
dummyFellowship
caption dummy
caption 2016
dummy caption dummy caption dummy caption

As Young Media Leaders entered its 10th year, the
very first edition of the Cultural Excellence Fellowship
came to a successful conclusion. The cultural
entrepreneurship programme in partnership with the
British Council delivered 180 hours of training and 150
hours of mentoring. Two fortunate graduates were
chosen to attend the 2016 Edinburgh International
Culture Summit in Scotland as special international
youth delegates. Rigorous evaluation of the Cultural
Excellence Fellowship has confirmed its place in
ADMAF’s Creative Leadership portfolio and a second
edition will launch in 2017, reinforcing the Foundation’s
ongoing investment in the future of the UAE creative
and cultural industries.

Education Firsts
In 2016, ADMAF embarked on two new initiatives. The
monthly ‘Alhan (Melodies)’ Recital Series kicked off
during the Abu Dhabi Festival in April, signifying the
first activity between ADMAF and Cleveland Clinic Abu
Dhabi, building upon the extensive work undertaken
with the hospital’s US-based branch.
Under the patronage of H.H. Sheikha Shamsa Bint
Hamdan Al Nahyan, ‘Festival in the Park’ provided a
programme of outdoor imagineering for all the family;
ranging from visual arts to music in Umm Al Emarat
Park located in the heart of the UAE capital.
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MAKING AN
IMPACT

ADMAF Community data from January to
December 2015 at a glance

40 events

ADMAF COMMUNITY – AUDIENCE ENGAGEMENT
Year-on-Year Comparison

Events by Target Audience

2013
13,941

40%
Emirati

2014
10,632

48%
Emirati

19

1

5

9

Families

Vulnerable

Young People

2015
7,054

52%

4,184

45%
Emirati

Estimated Emirati Participation

Adults

Patients

Events by Artform
Music

33%

Emirati

2016

6

Film
Literature

10%

5%
Applied Arts
& Design

7%

Audience Number

Theatre

Source: ADMAF

VisualArts

30%

15%

22
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MAKING
AN IMPACT

ADMAF Education data from
January to December 2015
at a glance

ADMAF EDUCATION – AUDIENCE ENGAGEMENT
Year-on-Year Comparison

2013

8,812

Total number of
children, young people
and adults engaged

40%
Emirati

2014

8,755

48%

10,793

38

Initiatives

16% 84%
ADMAF

125
Events

Abu Dhabi Festival

Breakdown of Events by Artform

Emirati

2015

19,822

49%

Applied Arts & Design

Comic Arts

Film

Media

Performing Arts

Traditional Arts

Visual Arts

Multidisciplinary

5%

1%

2%

Music

10%

10%

Emirati

2016

10,793

71%

19%

5%

13%

29%

Emirati

Total Number of Partners
Estimated Emirati Participation

Audience Number

Nurseries

Source: ADMAF

University
Campuses

20

22
Arts & Music
Institutes

6

6%

70

Schools

4

Literature

Special Needs
Centres

5

Healthcare
Facilities

5
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NATIONAL
STRATEGIC
EDUCATION
PARTNERS
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ADMAF enjoys official partnerships with
a range of educational institutions in the
UAE. This arrangement allows students
and faculty bespoke access to ADMAF
initiatives as well as ADMAF financial
support for departmental projects that
complement academic studies

Zayed University
MA Tourism & Cultural Communications | February 2016
ADMAF lectured on event and festival planning and promotion at the College of
Communication & Media Sciences.
Audience: 25 (ages 18–25)
Documentary Theatre Project | April 2016
Created by Dr Nezar Andary and performed by a cast of actors including Yara Bou Nassar,
this fascinating production (facing page) presented poignant and personal monologues
based on research into childhood memories shared by mothers and grandmothers.
Audience: 106 (ages 18–25)
CCMS Research Day | November 2016
ADMAF spoke at the College of Communication and Media Sciences (CCMS) about the
role of research in curating the Abu Dhabi Festival and the importance of research in
determining the social and economic importance of the creative and cultural industries
Audience: 70 (ages 18–25)

University of Sharjah
Liminality | April 2016
The exhibition by Daniel Josip Kariko investigated changing landscapes, geopolitical
and environmental themes. College of Art & Design students launched their own visual
investigations of the boundaries between the UAE’s urban and rural landscapes.
Visitors & Participants: 130 (ages 18–25)

Zayed Higher Organisation
ZHO Music Club | March–April 2016
Children at the Zayed Higher Organisation Abu Dhabi Autism Centre participated in a
series of seven weekly music workshops led by Emirati and UAE-based musicians guided
by Music for Autism International.
Participants: 20 (ages 4–11)

Higher Colleges of Technology (HCT)
Visit to CERN, Switzerland | October 2016
In association with

A group of five HCT Ruwais Women’s College students visited CERN (The European
Organisation for Nuclear Research) where they met leaders of the Arts@CERN
programme, which connects arts and science.
Participants: 5 (ages 18-25)
Beyond the Abaya | April 2016
ADMAF enabled six HCT Abu Dhabi Women’s College students to travel to Spain for the
‘Beyond the Abaya’ exhibition, which included an installation by 58 Applied Communications
students. The exhibition explored the lives and dreams of Emirati women and received an
overwhelmingly positive response from the Spanish audience.
Participants: 6 (ages 18-25)

American University of Sharjah
College of Art, Architecture and Design (CCAD) Outreach Programme | 2016
Designed to engage high school students with architecture, art and design, and inspire
them to consider an arts degree, the art and design workshops saw them meet faculty, tour
the facilities and, through hands-on activities, experience what life is like at the college.
Participants: 180 (11-18)

Documentary Theatre Project

UAE University
World Countries Map Creative Design | 2016
This investigation into map making challenged students to develop innovative ways to
create maps and enabled Assistant Professor of Cartography, Dr. Naeema Al Hosani to
attend the 2016 North American Cartographic Information Society meeting in Colorado.
Participants: 80 (18–25)
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CREATIVE
LEADERSHIP
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Young Media Leaders | September 2015–May 2016

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

In association with

To write, analyse and communicate with clarity are in high demand in today’s competitive jobs marketplace.
The annual programme trains Emirati students from Zayed University, UAE University and HCT in core aspects
of TV, radio, print and online journalism (Arabic and English). Since its establishment 10 years ago, over 200
Emirati undergraduates have successfully passed through the programme.
Participants: 22 (ages 18+)

Cultural Excellence Fellowship | November 2014–May 2016
In partnership with

In association with

The first cohort of Emirati and UAE-based cultural professionals graduated from the 18-month programme
in 2016. The programme seeks to prepare the next generation of Emirati cultural leaders while giving a
development platform to current practitioners, through seminars with professionals from the Arab region (facing
page) and the UK. Focused on skill-sharing, knowledge development and hands on experience through training,
exchange and mentoring, the programme culminated in the pitches of business plans to a panel of cultural
leaders, including Sir Jonathan Mills, Director of Edinburgh International Culture Summit. Two pioneers were
selected to attend the Summit during the Edinburgh International Festival.
Participants: 30 (ages 18+)

Young Filmmakers’ Circle | April 2016
In association with

In collaboration with Nujoom Al Ghanem, a select group of emerging filmmakers spent two intensive days
learning how to write, produce and direct a low-budget, independent film in the Middle East, from development,
pre-production, production and post-production to distribution. All under the expert guidance of the team behind
the Oscar-nominated film ‘Theeb’: Naji Abu Nowar (Director) and Rupert Lloyd (Producer).
Participants: 13 (ages 18+)

UAE Theatre Circle | April 2016
In association with

Under the expert and inspiring guidance of the UAE’s leading theatre-makers – Dr. Habib Ghuloom Al Attar,
Meri Al Halyan, Waleed Al Zaabi and Ala’a Al Nuaimi, this intensive, three-week, theatre training course
developed the skills of a select group of budding actors, writers and directors, with 14 workshops in scriptwriting,
scenography, acting and voice.
Participants: 21 (ages 18+)

The Artists’ Studio | Jan–Dec 2016
The Artists’ Studio is an ADMAF digital initiative that inspires and informs young people about the value of
creative thinking and artistic expression. During Abu Dhabi Festival 2016, ADMAF’s Young Media Leaders and
Cultural Excellence Fellows interviewed star performers Lang Lang and Carlos Acosta. Check out these and
the rest of the series of fascinating online interviews including Al Jarreau, Quincy Jones, Herbie Hancock, Kevin
Spacey, Nujoom Al Ghanem and many more.
Cultural Excellence Fellowship

Audience: Online

The Art World by Sotheby’s | November 2016
In association with

The seminar delivered by the senior MENA team of Sotheby’s opened the doors to the fascinating international art
market. Participants learnt about careers in the non-profit-making and commercial sectors and about collecting
contemporary Arab and Iranian art as well as participating in a live, mock art auction. Hosted by Warehouse421.
Audience: 30 (ages 18+)
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TREASURING
TRADITIONS
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Nurturing the appreciation and
application of traditional forms of
cultural expression from across the
Arab world

Islamic Arts Workshops | January 2016
ADMAF and The Prince’s School of Traditional Arts have been working together since 2009 to deliver training in
traditional Islamic arts. The 2016 workshop series (facing page), ‘Geometry and Pattern in the Order of Nature’,
was accompanied by a teaching resource pack, designed to equip local teachers to pass on the skills learnt to
students and members of the public.
Participants: 11 (ages 18+)

Islamic Arts Exhibition: Inspiration and Creativity | April–May 2016
A breathtaking public exhibition of Islamic art created by the people of Sharjah was held at Sharjah Museum of
Islamic Civilization. The works on display were the product of another successful collaboration with The Prince’s
School of Traditional Arts.
Audience: 3,154 (ages 2+)

Nearby Sky | April 2016
Having graced the film festivals of Dubai, Hong Kong and Edinburgh, the capital was treated to the first UAE
public screening of the award-winning documentary about the life of Fatma Al Hameli, the first female Emirati
camel owner to attend the country’s camel beauty contests and auctions. Just when Fatma begins to lose hope,
an unexpected award comes her way. ‘Nearby Sky’ is directed by Nujoom Al Ghanam and is an ADMAF Grant
recipient.
Audience: 91 (ages 18+)

International Museum Day | May 2016
To celebrate International Museum Day 2016, a visual arts workshop for students led by Emirati land artist
Mohammed Ahmed Ibrahim was held. Following the 2016 theme, ‘Museums and Cultural Landscapes’, the
workshop took place at the University of Sharjah, where students were asked to collect items from their natural
surroundings such as rocks, leaves and other organic materials which they presented to the artist before creating
artworks inspired by the natural habitat of the UAE.
Participants: 20 (ages 18–25)

“Year after year, we relish the chance to engage the people of the UAE
in marking International Museum Day. We were delighted to welcome
Mohammed Ahmed Ibrahim, one of the UAE’s most beloved artists, to
host a young artists workshop on land art this year. It is important that we
participate in global initiatives such as this to help educate young people on
the importance of art and the unity of the global cultural community.”
H.E. Huda Ebrahim Alkhamis, ADMAF Founder
Mother Language Day | February 2016
Mother Language Day promotes awareness of linguistic and cultural diversity and multilingualism. Children at
Simba Nursery joined in this celebration of storytelling, oral heritage and creative writing.
Audience: 30 (ages 2–4)
Islamic Arts Workshop

World Storytelling Day | March 2016
Toddlers from nurseries across the UAE joined in the annual global celebration of the art of oral storytelling.
Storytellers engaged the enthusiastic listeners at Al Jalila Cultural Centre in a wonderful world of literature and
creativity. The aim of the initiative is to engage young Emiratis in cultural expression and enable access to
Emirati culture and heritage for children.
Audience: 50 (ages 2–4)
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REWARDING
EXCELLENCE
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Celebrating outstanding creativity by

Gulf Capital–ADMAF Creativity Award | March 2016
In association with

students and recent graduates across
the arts

Established in 1996, this annual Award recognises outstanding creativity among young arts practitioners. The
2016 Gulf Capital-ADMAF Creativity Award was presented by ADMAF Patron, H.E. Sheikh Nahayan Mubarak
Al Nahyan, UAE Minister of Culture & Knowledge Development. Winner, Jumaanah Elhashemi, a graphic
design student from Zayed University (Dubai), was joined by Dr. Karim El Solh, Co-Founder and CEO of Gulf
Capital, and ADMAF Founder Huda Ebrahim Alkhamis. Jumaanah’s innovative typography project blends bold
aesthetics and simplicity in a way that mirrors the modern Arab art and design movement. ‘Degree Typeface’
was displayed in the Emirates Palace auditorium foyer.
Applicants: 9 (ages 18–25) / Audience at installation opening: 109 (ages 18–25)

Abu Dhabi Festival Visual Arts Award | April–May 2016
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. In 2016, Sara Alahbabi of New York University Abu Dhabi won the award for
her work ‘Here’s what they think of me’ inspired by the 2016 exhibition ‘Portrait of a Nation’.
Applicants: 140 (ages 18–25)

The Christo & Jeanne-Claude Award | April 2016
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 2016 winner ‘Silk Road’ (facing page). was conceived and created by
Mohammad Z I Abualhuda (Jordan), Khalid Khairi Al Tamimi (Jordan), and Ghanem Mohamed Younes (Egypt),
all students of the American University of Sharjah. The work was displayed at New York University Abu Dhabi
throughout the Abu Dhabi Festival.
Applicants: 18 (ages 18–25) / Visitors: 500 (ages 18+)

The Mubadala Design Commission Award | December 2016
In association with

The Award recognises outstanding innovation and achievement by young Emiratis in the field of design and
science. Applicants submitted a design proposal for a ‘creativity zone’ advocating STEAM philosophy within a
healthcare facility, educational environment or aeronautical institution, inspired by the Abu Dhabi Vision 2030.
The 2016 Mubadala Design Commission Award was presented to Mona Abdullah Al Ali for her innovative vision
of a healthcare facility for chronically ill patients and their families, inspired by the ‘qebqab’ plant, traditionally
used to cure rheumatoid arthritis and found in the mountainous regions of Ras Al Khaimah.
Applicants: 10 (ages 18+)

The ADMAF Comic Arts Award | November 2016
The ADMAF Comic Arts Award is a competitive national platform that aims to elevate the comic arts practice to
create awareness and nurture appreciation around the comic arts as a tool of creativity and cultural awareness.
In 2016, Asma Al Remeithi, a Zayed University alumnus, won with ‘Turning Point’, a bilingual comic book
featuring a dark tale about a girl battling with her inner voices. The jury, which included leading comic arts
practitioners Mo Abedin, Jalal Luqman, Khaled Bin Hamed, Ashraf Ghori chose the project for its outstanding
presentation, bilingual nature and the maturity of its character development as well as smooth narrative flow.
Applicants: 24 (ages 18+)

ADMAF Roadshow | September–November 2016
The tour to 18 colleges across the Emirates informed students about ADMAF’s programmes. The team were
joined on the road by ADMAF Ambassadors, who shared their personal stories to provide first hand, relatable
insight on how they benefited from grants, commissions and awards.
Participants: 1,075 (ages 18–25)
The Christo & Jeanne-Claude Award

32

SPECIAL NEEDS
DEVELOPMENT
& HEALTH

33

Wings of Life | April 2016

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

In association with

After the success of ‘Where Are the Neighbours?’ in 2015, the special educational needs students of Sharjah
City for Humanitarian Services returned with a new production commissioned by the Abu Dhabi Festival. The
touching tale for children was a musical about the environment. A young boy discovers he has wings – but why?
He soon learns that each feather is an element of the natural world that he must look after (facing page).
Audience: 1,410 (all ages)

Abu Dhabi University Autism Art Competition | April 2016
As part of Autism Awareness Month, The College of Arts and Sciences at Abu Dhabi University hosted its
second ‘Art for Autism’ competition. The annual competition advocates access and inclusion by celebrating the
overlooked creativity of people on the autism spectrum and raising awareness in the community.
Audience: 200 (ages 18–25)

Picture This! | January–April 2016
In association with

Continuing its pioneering work in the area of autism and arts, Abu Dhabi Festival organised a series of creative
workshops for children with autism including students of The New England Center for Children Abu Dhabi, The
Future Centre for Special Needs, GOALS UAE and The Emirates Autism Society, in collaboration with START.
The workshops culminated in an exhibition at The Galleria, Al Maryah Island.
Participants: 177 (ages 3–11) Exhibition Visitors: 1,450 (all ages)

Music in Hospitals | April 2016
Research has proven that music aids patient recovery rates, complements conventional therapy techniques and
lessens the trauma of hospital stays. Abu Dhabi Festival has been pioneering music in hospitals since 2009 and
ADMAF continues to advocate music in the UAE healthcare sector. This year, patients, families and caregivers
in four hospitals in Al Ain, Abu Dhabi and Ras Al Khaimah enjoyed performances on piano, guitar and oud by
Eman Al Hashimi, Mohammed Al Awadi and Sherine Tohamy.
Audience: 525 (ages 18+)

Autism Drama Showcase | April 2016
A celebration of the creativity and theatre skills of young children with autism who took part in NYU Abu Dhabi’s
Drama Project. Under the guidance of Mina Liccione of Dubomedy, NYU Abu Dhabi students worked with
children from the Abu Dhabi Autism Centre of the Zayed Higher Organisation for Humanitarian Care & Special
Needs. They showcased their work during Abu Dhabi Festival 2016.
Participants: 55 (ages 3–11)

Alhan Recital Series | April – December 2016
Building on ADMAF’s strategic partnership with Cleveland Clinic and the collaborative initiatives with its Arts &
Medicine Institute, in 2016 ADMAF launched a year-round recital series, presented in association with Cleveland
Clinic Abu Dhabi Arts for Health Programme. The curated programme features lunchtime performances by
UAE-based musicians from the Arabic and Western tradition for patients, families and caregivers at Cleveland
Clinic Abu Dhabi.
Wings of Life

TAWAM HOSPITAL

Audience: 303 (ages 18+)
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Riwaq Al Kitab | January–March 2016

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

ADMAF’s new writing programme supports the development of emerging and established Emirati writers via
workshops and publication production. During 2016, three workshops were held in Sharjah and Abu Dhabi for
emerging writers and a book launch (facing page) took place at Emirates Palace. The year saw the release of six
books by Emirati authors in collaboration with publishing houses Dar Al Hudhud, Dar Nabati and Dar Hamaleel:
‘The Fantastic Hot Air Balloon’ by Shaima Al Marzouqi; ‘I Love My Mum’s Pretty Veil’ by Maitha Al Khayat; ‘The
Bedouin Penguins’ by Asmaa Al Ketbi; ‘Dowan’ by Khawla AlTayer; ‘Rubaiyat Al Khayyam’ by Mohammad
Nouraldin and ‘Philosophical Insights in Governance and Equestrianism’ by Ali Abu Al Reesh. In partnership
with Emirates Writers Union.
Participants: 120 (ages 18–65) / Book Launch Audience: 156 (ages 18+)

Festival in the Park: Where Creativity Blossoms | April 2016
Patron: H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan
Abu Dhabi’s oldest park, Umm Al Emarat Park, came alive with music and workshops for all during the final
weekend of Abu Dhabi Festival. Children set their imaginations free during art workshops in pendulum painting
and puppet making in the park’s hall, while the SAMA Quartet, Mohammed Al Awadi and Eman Al Hashimi
entertained the masses at the open-air amphitheatre.
Audience: 880 (all ages)

Yann’sine in Concert | April 2016
Just before the June release of his debut album, the 22-year-old finalist of Morocco’s hit TV show ‘Studio 2M’
and semi-finalist of ‘The Voice 2015’ in France took to the stage in Abu Dhabi for an evening of Arabic, English
and French song, joined by four musicians. Presented by Alliance Française Abu Dhabi
Audience: 120 (ages 18+)

Modern Emirati Poetry Workshop | April 2016
Al Gharbia is a traditional part of the country, steeped in culture and history where the connection to and love of
poetry is strong. As part of Library Week, students of the Higher Colleges of Technology – Al Ruwais Women’s
College joined Emirati spoken word poet Afra Atiq for an introduction to modern Emirati poetry.
Participants: 28 (ages 18–25)

Richard Saxel Recital | April 2016
Known as one of the most versatile concert pianists of his generation, the award-winning Steinway Artist was
accompanied by Cranleigh Abu Dhabi piano prodigy Hanna Wu in an evening of Mozart, Debussy, Chopin,
Bridge as well as Poulenc’s ‘Histoire de Babar, le petit éléphant’.
Audience: 220 (all ages)

Theeb | April 2016
In association with

Set in 1916, the Oscar-nominated film follows the exploits of a Bedouin boy who joins his older brother escorting
a British officer across the desert in a remote part of the Ottoman Empire. The public film screening at The Arts
Center at NYUA Abu Dhabi was followed by a panel discussion on the making of ‘Theeb’ with Naji Abu Nowar
(Director) and Rupert Lloyd (Producer), moderated by Emirati director and producer Nujoom Al Ghanem. The
audience were joined by members of ADMAF’s Young Filmmakers’ Circle.
Riwaq Al Kitab

Audience: 153 (ages 18+)
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Raising levels of environmental
awareness and understanding

Ways of Seeing

SOCIAL
UNITY

Bonding societies across the UAE
through access and inclusion

Art Adventures

Ways of Seeing | April 2016
In association with

The series of student workshops and lectures builds understanding of international modern and contemporary
visual art and strengthen creativity. In 2016, the oxidisation art workshop was a chance for Zayed University
students to understand the creative process of Emirati and Abu Dhabi Festival-commissioned artist Mohammed
Al Astad (pictured above). Using a technique, which he calls ‘beach pearls’, which crosses the boundaries of
science and art, students joined Al Astad to bury iron and iron powder with canvas in wet sand, thus using the
chemical process of oxidisation to create art. Two weeks later, the works were excavated from the beach.
Participants: 15 (ages 18–25)

Capturing the Beauty of Al Gharbia | April 2016
Al Gharbia is a beautiful part of the country where nature is still untouched by development, but change is
coming fast. Led by ADMAF Nationals’ Gallery artist Alia Al Shamsi, this workshop enabled HCT students to
discover the techniques needed to take the perfect photo so that they may enter ‘Shots from Al Gharbia’, one
of the biggest photography competitions in Abu Dhabi, held under the patronage of The Office of The Ruler’s
Representative in the Western Region.
Participants: 6 (ages 19–22)

Art Adventures | April 2016
Not only does the arts strengthen a child’s personal development, it also helps build a sense of identity and
belonging. The Abu Dhabi Festival camp (pictured above) brought together children from various orphanages
across the UAE for workshops in music, pottery and multimedia, as well as an Arabic theatre production.
Participants: 45 (ages 4–11)

Eyal Zayed Theatre Company – The Bullet | April 2016
Adapted by Mohamed Refaat from a story by Tawfiq Al Hakim, this light comedy is about a newly married
couple, presumably in love until they face a gun-toting psychopath who insists on shooting one of them. Love
disappears and the couple realises that they love themselves more than each other.
Audience: 159 (all ages)
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Strengthening academic performance and
nurturing an appetite for learning across the
educational curriculum

INNOVATOR | 3–4 March 2016
In four weeks of workshops, entrepreneur Mohamed Amine Belarbi brought together students from universities
across the UAE to create a life-size 3D plywood car designed by the Emirati car designer Mohammed Al
Hashimi. The group was mentored by experts from the fields of logo design, drone design, 3D-printing, creative
design and virtual reality technology. The final work was painted by flying drones in front of a live audience on
Abu Dhabi’s corniche as part of INNOVATOR 2016, demonstrating the link between technology, innovation and
art. In association with the Abu Dhabi Technology Development Committee and TechShop
Participants: 19 (ages 18–25) – Visitors: 1,000

Riwaq Al Fikr | April 2016
The annual discussion series returned during Abu Dhabi Festival 2016. Offering insightful dialogue among
thinkers, diplomats, cultural leaders and the general public. Since 2010, the Abu Dhabi Festival’s Riwaq Al Fikr
has held 22 sessions, hosted 98 panellists, welcomed over 2,500 audience members and has provided more
than 35 hours of discourse.
Phillippe Apeloig – University of Sharjah: The renowned French graphic designer (and the driving force
behind the Louvre Abu Dhabi brand) presented a series of his latest designs – posters and logotypes – to
illustrate his unique creative process.
Creative Industries in the UAE: A New Frontier – Zayed University: Featuring a keynote speech from
John Newbigin, Chair of Creative England and moderated by the Contemporary Bedouin Ahmed Al Anzi, this
panel discussion with the students of Zayed University explored the growth of the UAE’s creative and cultural
industries over the last decade – while also considering the challenges of the future.
Arts & Diplomacy – Emirates Diplomatic Academy: Home to the next generation of the country’s diplomats,
the Emirates Diplomatic Academy played host to a Festival seminar introducing students to the concept, context,
history and impact of the use of arts and culture in the diplomatic field.
Audience: 417 (ages 18–22)

Storytelling Tour | April 2016
A celebration of storytelling, oral heritage and creative writing, two storytellers toured four nurseries in Ajman,
Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain and Fujairah to engage toddlers in a wonderful world of literature and creativity.
The aim of the initiative is to engage young Emiratis in cultural expression and enable access to Emirati culture
and heritage for children.
Audience: 154 (ages 2–4)

Ministry of Science | April 2016
In association with

Back by popular demand, the Ministry of Science took children into a world bursting with the inventors, engineers
and theories with shows (facing page) and workshops in Abu Dhabi and Madinat Zayed that have shaped our
understanding the modern world. Based on the UK touring production, Ministry of Science Live!
Audience: 2,237 (ages 6+)

Festival in Focus | April 2016
Orchestre de Paris faced some of its biggest critics as students from Lycée Theodore Monod, Cambridge
High School, GEMS American Academy, Abu Dhabi Homeschoolers and HENA attended an open rehearsal at
Emirates Palace. Also, aspiring theatremakers and performers took an exclusive look behind the scenes of The
Little Prince, exploring the production’s technical wizardry with creators Nick Lloyd Webber and James D. Reid.
Participants: 150 (ages 7+)

Ministry of Science

Back to School | April 2016
An initiative designed to inspire and inform students with a series of mini-performances, demonstrations and
master classes with Joey Alexander, Alfredo Rodriguez, Carlos Acosta and Lang Lang (involving students of the
Piano Centre, Ministry of Culture and Knowledge Development).
Audience: 572 (ages 4+)

Abu Dhabi Art | November 2017
The ADMAF Pavilion at the Emirate’s 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.
Participants: 91 (ages 18–25)
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THE NATIONALS’ GALLERY
THE
NATIONALS’
GALLERY
Launched in 2010, this permanent initiative comprises
a research centre, online directory, education hub,
advocacy and an information resource. Exclusively
for Emirati artists, the initiative seeks 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
2016, ADMAF held more than 45 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 2016, The National’s
Gallery increased to 92 members.

Opportunities
ADMAF creates opportunities for Emirati visual artists.
Sharing and facilitating prospects including commissions,
exhibiting opportunities, residencies and competitions.
During 2016, a number of initiatives were launched:
The ADMAF Mentorship Programme and The ADMAF
Residency Programme.

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

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 2016, the main activities of ADMAF’s visual art team
included the Abu Dhabi Festival Exhibition ‘Portrait of
a Nation’, which engaged 50 Emirati artists (through
30 loaned and 20 commissioned works). It will be
touring to Berlin, Germany in September 2017.
Over the summer, the team began work on the 2017
Abu Dhabi Festival exhibition ‘The Art of Nature’ and
as part of its call for commissions offered artists guided
tours to three protected reserved by the Environment
Agency–Abu Dhabi. The year ended with ‘Place and
Unity. Works from the ADMAF Art Collection’ at Maray
Art Centre in Sharjah as well as the ADMAF Pavilion
at Abu Dhabi Art 2016 which highlighted The ADMAF
Art Collection.
During 2016, ADMAF collaborated with a total of five
major entities to develop visual arts projects: Emirates
Fine Arts Society, CERN, Environment Agency–Abu
Dhabi, Maraya Art Centre, and Abu Dhabi Tourism &
Cultural Authority.

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 Karima Al
Shomely as she completed her doctoral degree at
Kingston University, London – becoming the first
female Emirati artist to hold a PhD in Fine Art.

By the end of 2016, The National’s Gallery
for Emirati visual artists increased
‘United’ by Amna Al Dabbagh.
Exhibited in ‘Place and Unity: Works
from The ADMAF Art Collection’ at
Maraya Art Centre, Sharjah (2016)
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ADMAF Nationals’ Gallery Members | January–December 2016
Abdul Aziz Al Fadli

Fatima Al Budoor

Najat Makki

Abdul Qader Al Rais

Fatma Lootah

Nassra Al Bunainain

Abdul Rahim Salem

Fatma Al Tunji

Nayef Eisa Al Baloushi

Abdul Rauf Khalfan

Hamdan Buti Al Shamsi

Noor Al Suwaidi

Afra Al Hamed

Hashel Al Lamki

Noora Al Ameri

Ahmed Al Faresi

Jalal Luqman

Noora Ramah

Aisha Juma

Jamal Al Suwaidi

Nouar Ali Al Ramahi

Alia Bin Omair

Karima Al Shomaly

Nouf Al Ajami

Amal Al Ali

Khalid Abdulrahman Al Hashimi

Noura Al Ali

Amira Al Awadhi

Khalid Al Banna

Obaid Suroor

Ammar Al Attar

Khalid Mezaina

Reem Falaknaz

Amna Al Dabbagh

Khalid Shafar

Saeed Khalifa

Amna Al Fard

Khalil Abdul Wahid

Saeed Mohammad Al Madani

Amna Al Maamari

Khawla Darwish

Saggaf Al Hashemi

Anood Al Obaidly

Lamya Gargash

Salam Al Mazrouei

Arwa Al Salami

Layla Juma

Salama Al Mansouri

Ayesha Hadhir

Maha Amiri

Salama Nasib

Azza Al Qubaisi

Mahmoud Ahmed

Saoud Al Dhaheri

Badria Al Maazmi

Maitha Abdalla

Sara Salim

Dana Al Mazrouie

Maitha Al Kaabi

Sarah Al Agroobi

Dhabiya Al Romaithi

Maitha Al Muhairy

Sarah Ibrahim

Ebtisam Abdulaziz

Maryam Al Falasi

Shaikha Ahmed Salem

Eman Al Hammadi

Mattar Bin Lahej

Shamma Al Assiry

Eman Al Hashemi

May Rashed Al Shamsi

Shamsa Al Dhaheri

Esra Al Farsi

Mohamed Al Astad

Sheikha Fatima Bint Hazza’ Bin

Faisal Abdulqader

Mohamed Al Mazrouei

Zayed Al Nahyan

Faiza Mubarak

Mohammed Kazem

Summayah Al Suwaidi

Farah Al Fardh

Mohammed Mandi

Taqwa Al Naqbi

Farah Al Qasimi

Moza Al Matrooshi

Wafa Khazendar

Farid Mohammed Al Rais

Nabeel Al Mehairbi

Yousif Al Harmoudi

Fatema Al Mazrouie

Nada Al Ameri

Zeinab Al Hashemi

Noah’s Ark: 34th Emirates Fine Arts Society Annual Exhibition | January–March 2016
Patron: H.H. Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Member of the Supreme Council
and Ruler of Sharjah
In association with

For the first time in its history, the Emirates Fine Arts Society Annual Exhibition occupied two UAE cultural
venues. Of the 42 featured artists (34 based in the UAE), 27 were exhibited at Sharjah Art Museum and seven
at Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi. Curated by Mohammad Al Mazrouei, the theme of Noah’s Ark spoke of the
unity of all creatures on earth and the 200 nationalities co-existing in the UAE today. ADMAF supported the
initiative, which included a publication and awards designed by the Emirati artist Aisha Juma.
Audience: 800 / Participating artists: 36

ADMAF Visual Arts Mentorship | March 2016
Nationals’ Gallery member,
Emirati visual artist Ahmed Al Faresi

UAE-based artist Rand Abdul Jabbar travelled to Venice to be mentored by the renowned Italian artist Fabrizio
Plessi. Sharing a fascination in boat construction, Jabbar went on to create ‘Foresta Sommersa’ on her return
to the UAE, an installation of glass, light, sound, steel and wood evoking the rhythm and spirit of Venice.
Participants: 2
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Portrait of a Nation | April–May 2016
One of the largest presentations of Emirati visual art to date, the 2016 Abu Dhabi Festival exhibition featured
artworks by 50 Emirati artists (including 20 commissions) exploring personal perspectives of the nation. From
sculpture to painting, collage, video and installation, ‘Portrait of a Nation’ explored nationhood in the UAE
today through seven thematic approaches: Nation & Unity, Geography & Nature, Architecture & Urbanism,
Portraiture & Identity, Religion & Spirituality, Language & Calligraphy and Tradition & Heritage. Accompanied
by a publication, iPad app, documentary and educational programme.
Participating Emirati artists: 50 / Exhibition Visitors: 4,075 (ages 7+)

UAE Art Archive | April 2016
In association with

April saw the launch of the UAE Art Archive website by the Emirates Fine Arts Society, supported by Abu Dhabi
Festival. Offering access for researchers, scholars and artists to over 10,000 items, the digitised historical
resource is an important asset for the country’s visual arts sector. Emirates Fine Arts Society Chair Nasser
Abdullah joined Artist and Archive Project Manager Ali Al Abdan for a discussion at Abu Dhabi Festival 2016.
Participating Emirati artists: 2 / Launch Audience: 34 (ages 18+)

ADMAF Visual Arts Residency | April–May 2016
Acclaimed Verona-based Emirati artist Fatma Lootah welcomed emerging Emirati painters Arwa Al Salami and
Nada Al Ameri to Italy for a ten-day residency, entitled ‘Fatma Lootah – Making Art… Living Art’. “I think these
kinds of residencies are very important for young artists,” Lootah explains, “as their practice develops, they learn
more about the importance of the whole routine and life of being an artist. My whole life is about my art and I
wanted to share this with them.”
Participating Emirati artists: 3

Portrait of a Nation: Artist’s in Conversation | May 2016
Three of this year’s commissioned artists discussed how they created their works. The audience discovered
how Sarah Al Agroobi travelled the seven Emirates to create her sculpture ‘The Desert Rose’; how Aisha Juma
embarked on a journey that resulted in ‘Inner Pilgrimage’; and how Hind bin Demaithan combined traditional
Sadu weaving with LCD screens in ‘Sadu-Pixel’.
Participating Emirati artists: 3 / Audience: 32 (ages 18+)

The Art of Nature: Artist Tours | September–October 2016
In preparation for the Abu Dhabi Festival 2017 exhibition, ‘The Art of Nature’, and in conjunction with the
exhibition’s open call, ADMAF and the Environment Agency–Abu Dhabi organised tours for artists to Mangrove
National Park, Al Wathba Wetland Reserve and Deleika Holding Facility. Attendees were guided by specialists
and their experiences went on to inform their submissions for the 2017 exhibition.
Participants: 52 (ages 18+)

Accelerate@CERN UAE 2016 | October 2016
In association with

For the first time in its history, the world’s largest particle physics laboratory, CERN (the European Organisation
for Nuclear Research), hosted a residency for an Emirati visual artist to transcend the boundaries between art
and science. Chosen artist Aisha Juma (facing page) spent a month working alongside resident scientists.
Participating Emirati artists: 1

Place & Unity: Works from The ADMAF Art Collection | October 2016 – January 2017

CHANGE PHOTO
Accelerate@CERN UAE artist,
Aisha Juma (2016)

Maraya Art Centre in Sharjah exhibited a selection of works from the ADMAF Art Collection by 14 Emirati and
UAE-based artists, addressing themes of home, identity, communication and nomadism by referring to different
countries and cities: from the UAE to Palestine, from Geneva to Shanghai. They examined what unites people
of different nationalities with a specific focus on the UAE today.
Participating artists: 14 / Exhibition Visitors: 650

Abu Dhabi Art | November 2016
During Abu Dhabi Art, The ADMAF Pavilion presented The ADMAF Art Collection and a daily programme of 13
talks and advice sessions. Nationals’ Gallery members Azza Al Qubaisi, Ahmed Al Faresi, Amna Al Dabbagh,
Karima Al Shomaley, Rand Abdul Jabbar and Khalil Abdul Wahid reviewed the portfolios of emerging artists.
Participating artists: 81

THE ADMAF ART COLLECTION
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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.

CHANGE PHOTO

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 and Middle East. 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.
In 2016, The ADMAF Art Collection received 29 new
works, including 21 commissions, 5 donations and 3
acquisitions. It now consists of over 100 pieces.

National Museum of Women in the Arts, USA

In 2016, ADMAF donated ‘Dream’, a 2012 work of
acrylic on canvas by Dr. Najat Makki to the permanent
collection of the National Museum of Women in the Arts.
Dr. Makki has become the first Emirati artist to appear
in the collection, which is based in in Washington DC,
USA and aims to ensure great women artists have a
place of honour now and into the future.

Comprising works by artists from across
the Arab world with a special focus
on Emirati practitioners, the collection
advocates creativity, innovation and
cross-cultural dialogue

New Arrivals in 2016

The ADMAF Art Collection received a consignment
of 20 works this year for the ‘Portrait of a Nation’
exhibition to mark ADMAF’s 20th anniversary:
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’
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’

Place and Unity

In December, Maraya Art Centre presented selected
works from The ADMAF Art Collection drawn together
under the title ‘Place and Unity’. Curated by Dr.
Alexandre McGilp the exhibition featured works by 14
Emirati and UAE-based artists, including the striking
new commission, ‘Foresta Sommersa’ by Rand Abdul
Jabbar, who was selected to participate in the ADMAF
Artist Mentorship Programme in the spring of 2016
with leading Italian artist Fabrizio Plessi. A programme
of talks accompanied the exhibition to allow visitors to
delve into the minds of participating artists.

In 2016, The ADMAF Art Collection received 29 new
works, including 21 commissions, 5 donations and
3 acquisitions. It now consists of over 100 pieces.
Visitor to ‘Place and Unity: Works from The ADMAF Art
Collection’ examines Zeinab Al Hashemi’s ‘Coast Collision’.
2016. From the ‘Urban Phantasmagoria’ series. An Abu Dhabi
Festival 2016 commission. Courtesy of the artist. Part of the
ADMAF Art Collection. (c) 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:

Heaven’ went on nationwide release across cinemas
in the UAE and was also selected for the prestigious
Malmo Arab Film Festival in Sweden. The film, which
was shot in Abu Dhabi, Sharjah, Fujairah and Dubai,
tells the story of Sultan, a young boy who escapes his
cruel stepmother and sets out on a journey with his
friend Saud to find his maternal grandmother.

Cultural Citizenship

Ali Kashwani
A Tale of Grim and Faith | Comic Arts

ADMAF supports UAE nationals, as individuals
or groups, to uphold local cultural expression and
contribute to the ongoing development of the national
arts sector.

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 2016, ADMAF awarded nine grants for projects
covering the fields of comic arts, film (documentary
and fiction), literature, visual arts and game design. In
the same year, previous beneficiaries of the ADMAF
Grant scheme saw their projects come to fruition. This
year, the Sharjah-born visual artist Karima Al Shomely
(facing page) who ADMAF has supported since 2012,
became the first ever, female Emirati Doctor of Fine Arts
when she received her PhD from Kingston University in
London, UK.

Dr. Karima Al Shomely,
the first Emirati woman to receive a PhD in Fine Arts.
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Since 2008, ADMAF Grants has supported 20 films
by 13 Emirati filmmakers. Many of those supported
have gone on to receive international awards and
commendations for their funded films. A recent success
story is ‘Going to Heaven’ by the award-winning director
Saeed Salmeen Al Murry, another ADMAF Grantfunded project. It was premiered at the 2015 Dubai
International Film Festival where it picked up the Muhr
Emirati Award for best feature film. In 2016, ‘Going to

Support for the 21-year-old Emirati artist and illustrator
who is developing an Emirati comic arts production
company and publishing house that will focus on the
creation of works reflecting the region’s cultural and
mythological contexts. With the long-term aim of forging
an all-Emirati comic culture and community, the project
will include a monthly comic book sold across the UAE.
The ADMAF grant supported ‘A Tale of Grim and Faith’,
an introduction to the vast universe that the company
plans to explore. It was launched at Middle East Film &
Comic Con 2016 in Dubai.
Ali’s work has been featured in a number of regional
exhibitions, as well as in books including the biography
of Sheikha Saeed Al Maktoum (2013) and ‘Salem – The
Flag Martyr’ (2013). In 2016, he was chosen by Mont
Blanc to represent the UAE in its Model M campaign.
The support provided to Ali further reinforces ADMAF’s
commitment to comic arts, which dates back to 2007.

Ahmed Zain
Lisa | Film
Award-winning Emirati filmmaker Ahmed Zain isthe
receipient of several ADMAF grants for film projects:
‘Darkness’ (Kod Al Bareed), 2011; ‘Safi’, 2012; ‘Father’s
Grant’ (Menhat Al Waled), 2012; and ‘Grandmother’s
Farm’ (Part 2), 2015, which achieved nationwide
cinema distribution. His latest project, a comedy-drama
entitled ‘Lisa’, was directed, written and produced by
Zain. Lisa is a foreign student from the UK, who studies
at the New York University Abu Dhabi. As she prepares
for her senior project, her professor suggests that she
film a documentary about an Emirati family in Al Ain.
During the course of her filming, she discovers and
experiences the kindness and generosity of Emirati
society through the family.
The film received its world premiere at the 2016 Dubai
International Film Festival and was released in cinemas
across the GCC in March 2017.
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Nujoom Al Ghanem
Honey, Rain and Dust | Film

Abu Dhabi University
Autism Art Competition | Visual Art

Award-winning Emirati filmmaker Nujoom Al Ghanem
has previously received ADMAF grants for film
projects: ‘Al Mureed’, 2008; ‘Amal’, 2011; and Nearby
Sky (Samma Qarribah), 2015. Her latest project, a
documentary entitled ‘Honey, Rain and Dust’ (Assal
wa Matar wa Goubar) was directed, written and coproduced by Al Ghanem. Aisha, Fatima and Ghareeb
are among the best-known honey experts in the
northern UAE. As the bees battle to survive amid
climate change, the question arises – how long can the
bees keep providing honey? The film received its world
premiere at the 2016 Dubai International Film Festival
and was selected for the Journées Cinématographiques
de Carthage in Tunisia.

For the second consecutive year, ADMAF supported an
‘Art for Autism’ competition at The College of Arts and
Sciences, Abu Dhabi University. Held during Autism
Awareness Month 2016, the competition celebrated
the often overlooked creativity of people on the autism
spectrum.

Nujoom Al Ghanem
Sharp Tools for Making Art | Film

‘Lisa’ – Ahmed Zain

‘Honey, Rain & Dust’ – Nujoom Al Ghanem

The second project by Nujoom Al Ghanem to receive
an ADMAF Grant in 2016 tells the story of the
pioneering Emirati artist, Hassan Sharif who sadly
died in September 2016. Recognised as a pioneer of
conceptual art and experimental practice in the Middle
East, Sharif’s artworks surpass the limits of discipline
or singular approach, encompassing performance,
installation, drawing, painting, and assemblage. Since
the late 1970s, he maintained a practice as a cultural
producer and facilitator, moving between roles as artist,
educator, critic, activist, and mentor to contemporary
artists in the U.A.E.

Fadel Al Mehiri
Kingdom of Peacocks | Creative Writing
ADMAF supported the translation and production
of ‘Kingdom of Peacocks’ in Arabic. Al Mheiri, a
film director, producer and founder of Tent Pictures
Productions, spent seven years to write ‘Kingdom of
Peacocks’, which was published by iUniverse. The first
in a trilogy, the historical novel is full of swashbuckling
pirates battling it out on the high seas. Set in the 1500s,
it recounts the tale of young Indian orphan Zahran, who
becomes a cabin boy on the ship of one-eyed pirate
and smuggler Dayjur. The ship sets sail from India to
the Arabian Sea, where they come across a fictional
kingdom at its zenith, set at a time when the Portuguese
were battling to control trade in the Indian Ocean and
coastal Arabian Gulf ports.

Sarah Al Agroobi, visual artist

Fadel Al Mehiri, author

Alliance Française Abu Dhabi
Yann’sine in Concert | Music
A celebration of Franco-Arab culture, ADMAF supported
the Alliance Française evening of Arabic, English and
French song by the young Moroccan star. The concert
took place just before the June release of his debut
album, and followed his success on Morocco’s hit TV
show ‘Studio 2M’ and as a semi-finalist in France’s ‘The
Voice 2015’.

Hadeel Salah Miqdadi
MA Games Design | Further Education
Support for the ambitious, emerging, games designer
Hadeel Miqdadi is enabling her to pursue a Master’s in
Game Design at the London University of the Arts. A
recent graduate of twofour54 Gaming Academy, Hadeel
is a passionate games designer with a Bachelor’s of
Science in Multimedia Design from the American
University of Sharjah. Prior to pursuing her Master’s
in London, she was a teacher in training at HCT Abu
Dhabi Women’s College, to where she hopes to return
following her degree in order to launch a game design
course. Her long-term vision is to establish a hub for
videogame development in the United Arab Emirates,
with a special focus on creating games with a relevance
to Emirati culture.

Sarah Al Agroobi
MA Visual Communication | Further Education
Sarah Al Agroobi received an ADMAF Grant for the first
year of her Master’s degree of Visual Communication
at the Royal College of Art, London, UK. Her thesis
will explore typography through a collection of furniture
pieces, a development of her earlier work ‘The Prayer
Chair’. 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). Support will continue in
2017.
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INTERNATIONAL
ADMAF
INTERNATIONAL
ADMAF’s 20th anniversary proved to be a most global
occasion with six international initiatives involving
more than five countries. The year marked another
milestone in November, as ADMAF Founder Huda
Ebrahim Alkhamis received Commander of the Royal
Order of Isabella the Catholic from H.M. King Felipe
VI of Spain in the presence of H.M. King Juan Carlos
of Spain, in recognition of her services to cultural
exchange between Spain and the UAE.
Activities with ADMAF’s international strategic cultural
partners continued apace in 2016, namely with the
British Council (Cultural Excellence Fellowship),
Foundation for Arab Music Archiving & Research
(Mohamed Al Qasabgi album), and The Prince’s
School of Traditional Arts (Islamic art education).
Overseas, the Abu Dhabi Festival supported initiatives
in USA. The co-commission of Ravel’s Mother
Goose at the Walt Disney Hall in February saw the
Los Angeles Philharmonic collaborate with an Arab
cultural organisation for the first time in its history;
while in Washington DC, Dr. Najat Makki became
the first UAE artist in the collection of the National
Museum of Women in the Arts (NMWA). In July,
NMWA presented ‘Star of the East: An Homage to
Umm Kulthum’ in partnership with Abu Dhabi Festival
and the Middle East Institute.
The year also included the Abu Dhabi Festivalsupported, sell-out performance of Naseer Shamma
and The Global Music Ensemble at L’Olympia Paris,
the world premiere of Moneim Adwan’s ‘Kalila wa
Dimna’ at Festival Aix en Provence, the world premiere
of ‘Antumbra’ composed by the UAE’s Faisal Al Saari
and Switzerland’s Luzia Von Wyl, and the inaugural
recital in The Damascus Room of Potsdam’s Villa
Gutmann by Ashraf Kateb and Hamsa Juris Al Wadi.

Above (left to right): Amin Maalouf receiving the Abu Dhabi Festival Award from Hazza Ahmed Al Kaabi, Charge d’Affaires, UAE Embassy
in France; Sylvie Guillem receiving the Award from H.E. Abdulrahman Ghanem Almutaiwee, UAE Ambassador to the UK.
Centre (left to right): Abu Dhabi Festival Award recipient Gabriel Yared with H.E. Abdullah Ali Masbeh Al Nuaimi, UAE Permanent
Representative to UNESCO; The New York University Research Committee on the future of classical music, NYU Florence.
Below (left to right): H.E. Huda Ebrahim Alkhamis with Abu Dhabi Festival scholar Faris Amin and members of The Barenboim-Said
Akademie; Waheeda Al Hadhrami and Ahmed Al Anzi at the Scottish Parliament for the Edinburgh International Culture Summit 2016.

The beginning of 2016 saw Huda Alkhamis visit Paris
and London to present the Abu Dhabi Festival Awards to
distinguished recipients in the presence of UAE senior
diplomats – reinforcing the Festival’s cultural diplomacy
role under the patronage of H.H. Sheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs and
International Cooperation. Composer Gabriel Yared
received his award in recognition of his contribution to
music from H.E. Abdullah Ali Masbeh Al Nuaimi, UAE
Permanent Representative to UNESCO. Honouring
his contribution to literature, acclaimed intellectual
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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
Amin Maalouf received the Award from Hazza Ahmed
Al Kaabi, Charge d’Affaires of the UAE Embassy in
France. While in London, the ceremony honouring
French dancer and environmental advocate Sylvie
Guillem was in the presence of H.E. Abdulrahman
Ghanem Almutaiwee, UAE Ambassador to the UK.
In August, ADMAF joined figures from international
classical music in Florence, for the latest meeting of
New York University’s research group examining the
future of classical music. Initiated in 2015, the project
examines the direction and development of Western
classical music as it enters the 21st century and will
culminate in 2018 with a major report. Huda Alkhamis
(the sole representative from MENA) presented the
paper, ‘The Current State of Play: UAE and Middle
East’ in the presence of Ibrahim Al Neaimi of the UAE
Embassy to Italy and UAE visual artist Fatma Lootah.
The Summer saw ADMAF return to Edinburgh led by
Cultural Excellence Fellows Waheeda Al Hadhrami
and Ahmed Al Anzi, who attended the Edinburgh
International Culture Summit at the invitation of its
director Sir Jonathan Mills. During their time in the
Scottish capital, the cultural entrepreneurs met with
The Rt Hon Donald Wilson, Lord Provost of Edinburgh
and Nicola Sturgeon MSP, First Minister of Scotland.
In October, Huda Alkhamis travelled to Berlin to
explore future collaborations with some of the city’s
leading cultural entities. A visit to The Barenboim-Said
Akademie included a meeting with the Palestinian
cellist Faris Amin (recipient of the Abu Dhabi Festival
Scholarship) and a tour of Pierre Boulez Saal
designed by Frank Gehry (opening March 2017).
Huda Alkhamis spoke with Maestro Daniel Barenboim
in the presence of H.E. Ali Abdullah Al Ahmed, UAE
Ambassador to Germany and addressed the nature
of a future strategic partnership, while discussions
with the Syrian Expat Philharmonic Orchestra and the
Syrian-German violinist Ashraf Kateb paved the way
for further Festival cultural diplomacy collaborations in
October 2016 and March 2017.
The year ended as it had begun, in London. Meetings
with cultural figures concluded with the world premiere
of ‘Mozart & Son’ presented by the Royal Opera
House in the sumptuous surroundings of Buckingham
Palace, in the presence of H.R.H. The Prince of Wales.
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ADMAF
WORLD

Canada: Russell Maliphant (2011);
Michael Schade (2014);
Jan Lisiecki (2015),
USA: Rosamund Mack, Neil Rutman
(2003); David Korevaar (2005);
Waleed Howrani (2006); CATCUNY
(2009); Wynton Marsalis, Duke
Ellington Big Band (2010); Cleveland
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
Theatre (ADMAF Partners)
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Bringing the world to
Abu Dhabi and taking
Abu Dhabi to the world

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

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); 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)
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)
Oman: Royal Oman Symphony Orchestra (2003)
Palestine: Kamanjati (2007); Laila Shawa (2008); Edward Said National
Conservatory of Music (2010); Ashtar Theatre (2014)
Syria: National Symphony Orchestra (2009, 2011); Sawsan Al Bahar (2015);
Ashraf Kateb, Hamsa Juris Al Wadi (2016)
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)

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)
Norway: Leif Ove Andsnes (2015)
Poland: Katarina Peers (2003); Krzysztof Jablonski, The National
Polish Radio Symphony Orchestra, Krzysztof Penderecki (2010);
Szymon Brzóska (2012)
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)
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)
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)
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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ADMAF’s global network
aims to generate long-term
benefits for the UAE creative
and cultural industries

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.

The oldest cultural event in the eastern Mediterranean,
the Festival partnered with ADMAF in 2011. It is hoped
that the relationship will lead to co-commissions,
educational opportunities and cross-marketing activity.

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.

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 cross-marketing collaboration.

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).

Royal Opera House ‘Mozart & Son’ at
Buckingham Palace in the presence of
H.R.H. The Prince of Wales, November 2016

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.

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 saw three cocommissions by the Abu Dhabi Festival revealed:
‘Burda’, ‘Homage to Sami Al Shawa’ and ‘THE
NOMAD’.
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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.

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.

The Centre for Fine Arts in the heart of Brussels
is expected to work with ADMAF on future cocommissions, as well as cross-marketing and
educational initiatives for students and graduates.

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).

Islamic Arts Exhibition ‘Inspiration & Creativity’ at
the Sharjah Museum of Islamic Civilisation, part
of Abu Dhabi Festival 2016, in partnership with
Sharjah Museums Department and The Prince’s
School of Traditional Arts.

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.

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 Series.

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.

ADMAF’s cooperation with the Barcelona opera
house was initiated in 2015 and promises fruition via
performances and co-commissions.

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.

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 2016 on
UAE cultural practice as well as on its own activities
across the UAE and beyond. In addition to celebrating
its 20th anniversary, it also provided a platform for
students to publish their work. In April, ADMAF
presented its complete catalogue at the 2016 Abu
Dhabi International Book Fair.

ADMAF20
In 2016, ADMAF20 commemorated the Foundation’s
milestone 20th anniversary. The bilingual publication
looks back over the last two decades with the people
who have played an essential role in its development
and those whose careers have been nurtured by it.
Exploring its contribution to the cultural and creative
industries, to education and to the community, the
inspirational story of ADMAF features commissioned
portraits and images from the Foundation’s archives.

Portrait of a Nation
This bilingual publication documents the Abu Dhabi
Festival 2016 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

published during the Abu Dhabi Festival, providing
them with valuable experience in writing arts reviews,
previews and features. The third issue is distributed
during Abu Dhabi Art.

My News
ADMAF Publications works closely with its Young
Media Leaders to publish an annual, bilingual issue
of My News magazine. Featuring interviews, opinion
pieces, travelogues and reviews, the articles – all
written by undergraduate students of UAE’s universities
– demonstrate the potential of tomorrow’s media
professionals. My News is distributed nationwide
through newspapers.

Abu Dhabi Festival Guide
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
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.

Iqtina’a (Edition 2)

Abu Dhabi Festival in Review

ADMAF’s corporate guide to acquiring Emirati art
seeks to inform and enlighten businesses on corporate
art collection development in the UAE. Filled with case
studies and profiles of Emirati arts practitioners, the
guide examines the beneficial aspects of collections
as well as the issues of cost and criteria.

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.

The ADMAF Tribune

ADMAF Yearbook

Published three times a year, The ADMAF Tribune
features a bilingual round-up of the latest news. A
cornerstone of the Foundation’s communications
plan, it is distributed throughout Abu Dhabi and is
also available online. ADMAF’s Young Media Leaders
(the nation’s budding journalists) contribute to issues

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.

ADMAF MARKETING
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ADMAF
MARKETING &
COMMUNICATIONS
REPORT
Between January and December 2016, ADMAF
activities attracted extensive press coverage. A
total of 81 press releases generated 1,268 pieces
of coverage about the Foundation and its initiatives ran
across print, online, television and radio, generating a
7% increase. 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 The
Art Newspaper (UK), London Evening Standard (UK),
Opera magazine (UK), Classical Music magazine
(UK), Radio France International, France Musique,
Il Giornale della Musica (Italy), International Piano
magazine (UK), Komersant (Russia), Der Neue
Merker (Austria) and How to Spend it (Russia).
During the 2016 Abu Dhabi
Festival, 18 journalists from
12 countries were invited to
cover the programme, taking
the total annual number of
journalists covering ADMAF’s
work to 233. A total of 122
interviews were conducted
with the media during the year.

Communication Campaigns
An integrated communications campaign was
developed to celebrate ‘Pledge for Culture’, the theme
of the 13th edition of the Abu Dhabi Festival. The
purpose of the campaign was to engage, empower
and inspire the youth market across the Festival’s
digital and social media platforms.
Marking the Foundation’s milestone anniversary, the
ADMAF20 marketing campaign included the launch
of a microsite which carried the commemorative book
and documentary film.

Online Content

book and documentary film

Social media continues to be a key aspect of the
Foundation’s digital strategy providing a number of
engagement platforms. 2016 saw a 51% increase in
Facebook fans, a 20.7% increase in twitter followers
and a 110% increase in Instagram followers. The
Abu Dhabi Festival social media platforms witnessed
steady growth with a 14.5% increase in Facebook
fans, a 7.8% increase in twitter followers and a 18%
increase in Instagram followers.

Abu Dhabi Festival 2016 Press Conference

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

An additional two sessions of The Artists’ Studio –
ADMAF’s online initiative that
inspires and informs young
people about careers in arts and
The ADMAF20 marketing
culture – were filmed and posted
campaign included the
on the Foundation’s official
channel. The sessions
launch of a microsite which YouTube
included Lang Lang and Carlos
carried the commemorative Acosta.

ADMAF uses multiple media
channels
across
print,
broadcast and Abu Dhabi Airport, while heavily relying
on digital and online platforms that allow it to connect
to youth.

Social Media
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64,989 new users.

The websites of ADMAF and the
Abu Dhabi Festival witnessed
traffic of 193,976 page views and

As a result of the efforts of ADMAF’s Marketing and
Communication team, the Foundation’s Advertising
Value Equivalent (AVE) stood at AED17.5million by
year end, resulting in a total media value (TMV) of
AED50.5million.
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ADMAF
MARKETING

In 2016, ADMAF generated 43 million social
media impressions, 4.7 million video views
and 28,304 new fans, bringing its total online
fanbase to 167,734

18 million

11.6 million

21,100

4,600

Abu Dhabi Festival total reach

14.5%

increase, Festival
Facebook fans

51%

increase, ADMAF
Facebook fans

Abu Dhabi Festival new fans

9,000

2.8 million

1.9 million

Abu Dhabi Festival total fans

increase, Festival
Twitter followers

20.7%

increase, ADMAF
Twitter followers

18%

increase on Festival
Instagram followers

110%

increase on ADMAF
Instagram followers

Abu Dhabi Festival Media Value (AED)
53 million

51 million

ADMAF new fans

144,000

Abu Dhabi Festival vide views

7.8%

ADMAF total reach

ADMAF total fans

51 million

50 million

50.5 million

49 million
33 million

ADMAF video views

10.7 million 178,700
Abu Dhabi Festival impressions

ADMAF total impressions

555

323

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Abu Dhabi Festival new followers ADMAF new followers

7,100

1,554

Abu Dhabi Festival total followers ADMAF total followers

abudhabifestival.ae

admaf.org

103,343

89,881

Abu Dhabi Festival views

620,000

200,000

726

1,000

3,980

2,100

Abu Dhabi Festival impressions

ADMAF total impressions

64,989

ADMAF views

overall new users

Abu Dhabi Festival new followers ADMAF new followers

Abu Dhabi Festival total followers ADMAF total followers

Source: ADMAF

ADMAF PARTNERS
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Strategic Partners

Festival Community &
Education Partners

Main Festival Partner

Education Festival Partners

Official Festival Airline

Official Festival Media Partners

Official Festival News
Broadcaster

Festival Award Partner

Official Festival Venue

Supporters

CORPORATE
PARTNERS
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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

ADMAF has partnered with many businesses
since its establishment in 1996. In 2016, it enjoyed
collaborations with several companies operating in
the UAE.

ADMAF through a range of platforms that reflect its
commitment to education. The 2016 Gulf Capital
– ADMAF Creativity Award was presented by H.E.
Sheikh Nahayan Mubarak Al Nahyan to Jumaanah
Al Hashemi of Zayed University. Her winning artwork
‘Degree Typeface’ was enjoyed by thousands of
ticketholders to the 2016 Abu Dhabi Festival’s concerts
at Emirates Palace. Similar exposure will be achieved
next year by the winner of The 2016 Gulf Capital – Abu
Dhabi Festival Visual Arts Award, Sarah Al Ahbabi for
the series, ‘Here’s What They Think of Me’.

Mubadala remained ADMAF’s largest corporate
partner, choosing to associate with initiatives that
elevated the knowledge capacity of young Emiratis
with a strong focus on science, technology and
entrepreneurialism. This included the visit of five HCT
students to CERN in Switzerland and workshops which
enabled 15 Zayed University students to conduct
oxidisation
experiments
to
Gulf Capital also enabled
create artworks with the Emirati
ADMAF
to
continue
its
artist Mohammed Al Astad. The These visionary businesses pioneering work in the area of
Mubadala Design Commission
autism and arts with the Abu
are ensuring that ADMAF’s Dhabi Festival series of creative
Award 2016 was presented to
Mona Abdullah Al Ali for her
for 177 children with
impact on society continues workshops
architectural proposal, ‘The
autism. This culminated in the
Enlightenment House’. Finally,
‘Picture This!’ exhibition at The
to flourish
Mubadala’s involvement in the
Galleria on Al Maryah Island,
Cultural Excellence Fellowship
which welcomed 1,450 visitors.
will ensure that the UAE creative and cultural
industries continue to flourish, driven by citizens with The national film industry received a boost from
the aptitude and acumen to lead it. Together with its ADMAF and Total with the inaugural edition of the
association with the Ministry of Science performances Young Filmmakers’ Circle and the training of 13
and workshops at the Abu Dhabi Festival, a total of emerging practitioners. While Festival community
2,297 people directly benefitted from Mubadala’s partner EGA made it possible for over 1,400 people
partnership with ADMAF in 2016, in addition to the to experience ‘Wings of Life’ the popular theatre
many thousands across the country and beyond production by the special educational needs students
reached through the initiatives’ marketing campaigns. of Sharjah City for Humanitarian Services.
As Dolphin Energy supported the Abu Dhabi Festival’s
community and education initiatives across the
board, Gulf Capital continued its partnership with

Together with Chopard, the Abu Dhabi Festival Award
partner, these visionary businesses are ensuring that
ADMAF’s impact on society continues to flourish.
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Culture does not just ‘happen’. It is a choice. And
a commitment. A commitment undertaken by the
individual, by the society and by mankind. Culture is
a personal sacrifice for the artists who offer us their
perspectives on the world and who build the very fabric
of cultures. Yet it can be at great cost. Sometimes it
is paid in their personal lives. Sometimes the cost is
financial. Sometimes, it is at the cost of their freedom,
even their very lives. ADMAF cannot commit for the
artists. But ADMAF can help them commit.
The Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) has
always been about humanity – our commonality; the
deep bonds we share; and the ties that create unity
and celebrate diversity – always developing, always
innovating.
In ADMAF, these three profound
qualities have grown like the
structure of a diamond. The quality
has never changed, nor have the
principles, yet the diamond has
grown, year after year – reaching
out farther and farther; bringing
the best of the world to Abu Dhabi
– and taking the very best of Abu
Dhabi to the world.

Pledge for Culture
In 2016, we invited artists to make
their own pledge for their art, for
their view of the world and for
culture. In turn, we renewed our
commitment to build upon our own
pledge to be with them; to support
them, to nurture them and their
work.

PLEDGE FOR CULTURE
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themselves. Mindful of these painful lessons, and
steeped in the riches of our own culture and those of
many foreign cultures we are honoured to invite, let us
commit again, as a society, as a country, as a people
– to culture.
And so again, perhaps even more than ever before,
we made this pledge towards society – to strive to
make culture accessible to more and more people
across the seven Emirates, across the Arab World
and beyond. We pledged to share the beauty of our
cultures in response to those who share hate. And we
respectfully, humbly request from all those who mean
to play a significant role in society to accompany us in
this pledge for culture.

Last, but not least, our renewed pledge for culture
can only make sense if we have a
committed audience. And so during
Featuring 51 events
the 2016 Festival, we invited all of
the people who feel as we do, to
in 41 venues across
make their own pledge for culture;
to enlist one’s children in a music
the seven Emirates.
or book club; to take the family to a
museum once a month.

The 2016 Abu Dhabi
Festival marked
ADMAF’s 20th

anniversary and called
for a nationwide pledge
for culture

Culture has never been a luxury. It has never been
an either / or. It was (and is) a fundamental part of
human civilisation – its very heart. That absolute
certainty has guided us from our humble beginnings
as a Foundation in 1996 to the Abu Dhabi Festival
today that mirrors Abu Dhabi and its place in the world.
Culture is a collective commitment - through education,
and through the respect a society gives to the arts,
to its traditions and to today’s innovations that will
become the heritage of tomorrow. This respect takes
many forms and can be seen in the way we value art,
we experience it, we provide for it and nurture it.
Every time that a society has chosen to turn its back
on culture, barbarity has taken root. There have been
times in history when people burnt books to express
their rage or their refusal of an idea. By degrading
knowledge and culture, these societies degraded

‘When Music Matters’ starring
Mayssa Karaa. Abu Dhabi Festival 2015

Under the Patronage of
H.H. Abdullah Bin Zayed Al Nahyan,
UAE Minister of Foreign Affairs &
International Cooperation

As we celebrated ADMAF’s
20th anniversary, we repeated,
reinforced and claimed our Pledge
for Culture; as an organisation, as
a part of society, as supporters of
the arts and of artists, and as the
servant to our audience. ADMAF’s
anniversary marked a renewed
commitment to culture for all.

During the Festival, audiences and
artists alike were encouraged to make their individual
pledges – from international guests representing
leading cultural institutions and festival performers
to local students, families and audience members.
Captured on film, social media channels and a
commemoratory tree in Umm Al Emarat Park, more
than 800 pledges were made, which generated more
than 2.6 million social media impressions. The vibrant
and productive conversation continued throughout the
Foundation’s 20th anniversary year.
Huda Ebrahim Alkhamis
Artistic Director, Abu Dhabi Festival
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The impact of the 13th edition at a glance

Abu Dhabi Festival Audience
2010

24,000

2013

29,000

2011

26,000

2014

29,100

2012

30,000

2015

28,613

2016

35,972

41

7

ﻣﻮﻗﻌ

Venues

إﻣﺎرات

Emirates

8

27

21,545

Days ﻳﻮﻣ

87%

اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

Nationalities represented

ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺸﺎرك

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻋﺮوض
ﻣﺴﺮح ﻗﺼﺮ اﻣﺎرات
Capacity of mainstage
performances

4.7m

Festival audience

202

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
Social media reach

ﻣﺸﺎرك إﻣﺎراﺗﻲ

Emirati practitioners

14,427
اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ دﻋﻤﻬﺎ ﻣﻬﺮﺟﺎن أﺑﻮﻇﺒﻲ

Audience attendance of international initiatives supported by Abu Dhabi Festival

54

14

ًﻓﻌﺎﻟﻴﺔ

Events

26

ﻣﺸﺮوﻋ ﺑﺈﺷﺮاف إﻣﺎراﺗﻲ

Emirati-led initiatives

18

اﻋﻼﻣﻴﻮن اﻟﻀﻴﻮف

visiting journalists

ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺣﺼﺮي
Commissions

16

47

ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺮاﻛﺰ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
Participating schools,
centres & universities

ﻋﺪد ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﺿﻴﻮف
 دول9 اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا ﻣﻦ
VIP guests from 9 countries

8

ﻋﺮوض ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
ﻣﺴﺮح ﻗﺼﺮ اﻣﺎرات
Mainstage performances

Source: ADMAF

72

73

COUNTRY
OF HONOUR:
FRANCE

The Abu Dhabi Festival Country
of Honour highlights the enduring
bond of friendship and cultural
cooperation

Each year, the country of honour marks the Festival’s
contribution to bilateral cultural relations. Previous
designates have been Italy (2015), United States of
America (2014), Spain (2013), UK (2012), Belgium
(2011), Poland (2010), France (2009), Lebanon (2008,
2006), and Egypt (2007).
The 2016 Abu Dhabi Festival Country of Honour was
France, which featured concerts by Orchestre de Paris
featuring the cellist Xavier Phillips and organist Thierry
Escaich as well as the world premiere of an orchestral
concert adaptation of the pillar of French literature,
The Little Prince. H.E. Michel Miraillet, Ambassador
of the Republic of France to the UAE, was present at
numerous events throughout the festivities.

ABU DHABI
FESTIVAL
AWARDS

His Excellency Ambassador Miraillet said, “We are
very proud of the long-lasting cultural relationship that
we have with the UAE, to which ADMAF has been
contributing over the years. It is an honour for us to
stand by our Emirati friends and to renew with them our
pledge for culture. In today’s world, as we all have to
fight against obscurantism, it is absolutely paramount
to support artists, to engage societies in art, and to rely
on truly committed audiences. In this regard, France
supports Abu Dhabi Festival’s continuing efforts in
making culture accessible to more and more people
across the seven Emirates, across the Arab world and
beyond. For culture highlights both the unity and the
diversity of humanity.”

In recognition of outstanding contributions
to arts and culture, in 2016 Abu Dhabi
Festival recognised Sylvie Guillem,
Amin Maalouf and Gabriel Yared
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).
Today, as ADMAF harnesses the power of culture,
Abu Dhabi Festival continues to commend pioneers
around the world. In 2016, awards were given to
dancer and conservationist Sylvie Guillem, the Oscarwinning composer Gabriel Yared and renowned
author Amin Maalouf (see page 52).
Sylvie Guillem’s award reflects modernity, a dedication
to creative innovation and a contribution to a cultural
renaissance. Gabriel Yared’s award is a symbol
of the importance of a unified creativity, one that
brings Arabic and Western approaches together. The
recipient of multiple awards, Yared’s music is a blend
of essences and originality traversing East and West.
Author Amin Maalouf was awarded in recognition
of his exceptional capacity to distil the Arab identity
with works that celebrate the rich history of the Arab
people and their pioneering role in the dialogue of
civilisations. Maalouf’s writings are characterised by
meticulous research that highlights the relationship
between identity, East and West.

ABU DHABI
FESTIVAL
COMMISSIONS
Since its early days, ADMAF has been investing in the
creation of new work by established and emerging arts
practitioners of multiple disciplines. In 2016, activity
in this area significantly increased to commemorate
ADMAF’s 20th anniversary and demonstrate the
strength of the Foundation’s commitment in the years
to come.

20th Anniversary Visual Art Commissions
Each year the Abu Dhabi Festival commissions the
creation of new work by innovative visual artists,
rooted in the culture of the United Arab Emirates.

Each year the Abu Dhabi
Festival commissions new
work creating a cultural
legacy for the world rooted
in the UAE

Between January and December 2016, the Festival
commissioned two outstanding new works. February
saw the world premiere at Dubai’s Madinat Theatre of
a new work by the Emirati composer and oud player
Faisal Al Saari and Switzerland’s Luzia Von Wyl. In
March, Abu Dhabi Festival’s fourth collaboration
with its international strategic cultural partner, The
Foundation for Arab Music Archiving and Research
(AMAR), saw the worldwide release of ‘Mohammed
Al Qasabgi’, a CD box set commemorating the 50th
anniversary of the Egyptian musician and composer.
This album and others supported by The Abu Dhabi
Festival Composers’ Platform were made available
to audiences via The Listening Post in the Emirates
Palace auditorium foyer during April 2016.

This year’s contingent of 20 Emirati artists joins
the distinguished roll-call of Abu Dhabi Festival
commissioned artists. ADMAF marked its 20th
anniversary by enabling the creation of 20 new artworks International Co-commissions
by established and emerging Emirati practitioners. In
collaboration
with
leading
international
The commemorative commissions formed part of organisations, Abu Dhabi Festival enables the creation
the Festival exhibition ‘Portrait of a Nation’. One of cultural initiatives that bring countries together. The
of the largest ever shows of Emirati art, the 20 new latest cultural diplomacy endeavours by Abu Dhabi
commissions
were
featured
Festival sought to further strengthen
alongside loaned and gifted works
Abu Dhabi’s position on the global
by 30 other Emirati artists. The
cultural map.
In 2016, Abu Dhabi
20 commissioned artists, all from
Festival commissioned Under the patronage of H.H. Sheikh
the UAE, were Sarah Al Agroobi
(Desert Rose); Mohammed Al
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan,
and co-commissioned UAE Minister of Foreign Affairs
Astad (Untitled); Ammar Al Attar
(Reverse
Moments);
Khalid
& International Cooperation, the
27 new works across
Al Banna (Wedding); Amna
2016 Festival co-commissioned
Al Dabbagh (Untitled); Zeinab
the UAE, USA, France and supported five initiatives in
Al Hashemi (Coast Collision);
three countries (USA, France, and
and Germany
Saeed Al Madani (Arabian Oryx);
Germany), namely: (USA) ‘City
Eman Al Hashemi (Around);
of Light: Ravel’s Mother Goose’,
Azza Al Qubaisi (Dhad  ;)ضAisha
co-commissioned with the Los
Juma (Inner Pilgrimage); Mohammed Ahmed Ibrahim Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Music &
(The Qubba Project); Layla Juma (Leaf); Lateefa Bint Artistic Director; (France) ‘Naseer Shamma & The
Maktoum (Family); Hamdan Buti Al Shamsi (Untitled); Global Music Ensemble’ concert at Olympia Theatre,
Hind bin Demaithan (Sadu-Pixel); Fatema Al Paris; (USA) ‘Star of the East: An Homage to Umm
Mazrouie (A Man Who Built A Nation); Khalid Mezaina Kulthum’, co-presented by the Middle East Institute
(Cafeterias of the UAE); Salama Nasib (Her Patterns); with the National Museum for Women in the Arts;
Khalil Abdul Wahid (Artist Tools) and Khalid Shafar (France) ‘Kalîla wa Dimna’ opera by Moneim Adwan,
(THE NOMAD).
commissioned by Festival d’Aix-en-Provence and
the Academie of Aix Festival; and (Germany) ‘Salam
to Syria’, the inaugural recital by Ashraf Kateb and
Festival Composers’ Platform
Hamsa Juris Al Wadi at The Damascus Room of Villa
Each year, the Festival supports practitioners of Arab
Gutmann in Potsdam.
origin to create new works, publications and recordings
Through the Abu Dhabi Festival Composers’ Platform,
the work of gifted musicians and composers – past,
present and future – are released in order to build new
audiences for Arab music. Through its partnership
with the Foundation for Arab
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PORTRAIT OF A NATION – THE ART OF THE
UNITED ARAB EMIRATES TODAY
Emirates Palace Gallery |
World Premiere

مهـــرجــان أبوظبــي

75

إمارات ال ُرؤى – واقع الفن
يف اإلمارات العربية املتحدة
| غاليري قصر اإلمارات
العرض العالمي األول

مهـــرجــان أبوظبــي
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أمسية البيانو
مع النغ النغ

مسرح قصر اإلمارات |
ألول مرة في مهرجان أبوظبي

ABU DHABI FESTIVAL

LANG LANG
IN RECITAL

| Emirates Palace Auditorium
Abu Dhabi Festival Debut

مهـــرجــان أبوظبــي

حفـل أوبـــرا
نتايل ديسـاي
ولوران ناعوري

مسرح قصر اإلمارات |
ألول مرة في منطقة الخليج العربي
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& NATALIE DESSAY
LAURENT NAOURI
IN RECITAL
| Emirates Palace Auditorium
Arabian World Debut
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ABU DHABI FESTIVAL
ORCHESTRE DE PARIS CONDUCTED
BY PAAVO JÄRVI WITH THIERRY
ESCAICH, XAVIER PHILLIPS &
SERGEY KHACHATRYAN
Emirates Palace Auditorium |
Arabian Gulf Debut

مهـــرجــان أبوظبــي

أوركسرتا باريس
بقيادة بافو ياريف
 كزافييه،مع تيريي إيسكايش
 وسريغي خاشاتريان،فيليبس
| مسرح قصر اإلمارات
ألول مرة في منطقة الخليج العربي

ABU DHABI FESTIVAL
THE LITTLE PRINCE
ORCHESTRAL CONCERT
PERFORMANCE BY NICK
LLOYD WEBBER AND
JAMES D. REID
Emirates Palace Auditorium |
World Premiere

مهـــرجــان أبوظبــي
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الحفل املوسيقي األوركسرتايل
األمري الصغري
إعداد نك لويد ويرب
وجيمس دي ريد
| مسرح قصر اإلمارات
العرض العالمي األول

مهـــرجــان أبوظبــي
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سلسلة حفالت املهرجان
للعزف املنفرد:
ثاليث جوي ألكساندر -
ثاليث ألفريدو رودريغيز
مسرح قصر اإلمارات |
ألول مرة في العالم العربي

ABU DHABI FESTIVAL

RECITAL SERIES:
JOEY ALEXANDER
TRIO – ALFREDO
RODRÍGUEZ TRIO
| The Arts Center at NYU Abu Dhabi
Arab World Debuts

مهـــرجــان أبوظبــي

كارلوس أكوستا
واألصدقاء
مسرح قصر اإلمارات
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ABU DHABI FESTIVAL

& CARLOS ACOSTA
FRIENDS

Emirates Palace Auditorium

مهـــرجــان أبوظبــي
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أنتـومبــــرا
مع فيصل الساري
ولوتسيا فون فيل

اإلمارات العربية المتحدة وسويسرا

ABU DHABI FESTIVAL

‘ANTUMBRA’ BY
& FAISAL AL SAARI
LUZIA VON WYL
United Arab Emirates & Switzerland

مهـــرجــان أبوظبــي

مدينة األضواء :األوزة األم،
مع عمل فني تركيبي
بقيادة املايسرتو إيسا-بيكا
سالونني
أوركسترا لوس أنجلوس الفلهارمونية ،قاعة
وولت ديزني ،الواليات المتحدة األمريكية
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ABU DHABI FESTIVAL
CITY OF LIGHT:
MOTHER GOOSE WITH
INSTALLATION
CONDUCTED BY
ESA-PEKKA SALONEN
Los Angeles Philharmonic,
Walt Disney Hall, USA
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ABU DHABI FESTIVAL

مهـــرجــان أبوظبــي

– الـقــــارات
LES CONTINENTS –
نصري شمة
NASEER SHAMMA &
THE GLOBAL MUSIC وفرقة املوسيقى العاملية
ENSEMBLE
L’Olympia Paris, France

 فرنسا، باريس،مسرح أوليمبيا

ABU DHABI FESTIVAL

KALÎLA WA DIMNA
BY MONEIM ADWAN,
FESTIVAL AIX-ENPROVENCE
World Tour

مهـــرجــان أبوظبــي
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كليلة ودمنة
،ملنعم عدوان
مهرجان إكزون بروفونس
الجولة العالمية

مهـــرجــان أبوظبــي
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سالم إىل سوريا:
أرشف كاتب
وهمسة الوادي يوريز
الحفل االفتتاحي للغرفة الدمشقية
في فيال غوتمان ،بوتزدام ،ألمانيا

ABU DHABI FESTIVAL

SALAM TO SYRIA:
& ASHRAF KATEB
HAMSA JURIS
AL WADI
Inaugural Recital, The Damascus Room,
Villa Gutmann, Potsdam, Germany

مهـــرجــان أبوظبــي

كوكب الرشق:
تحية إىل أم كلثوم

المتحف الوطني لفنون المرأة ،واشنطن
العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية

86

ABU DHABI FESTIVAL

STAR OF THE EAST:
AN HOMAGE TO
UMM KULTHUM
National Museum of Women in the Arts,
Washington DC, USA
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الدولة ضيف
الرشف :فرنسا
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يحتفي مهرجان أبوظبي كل عام بدولة معينة كضيف
رشف يف فعالياته ،وذلك تقديرا ُ لها عىل ما قدمته
لتوطيد روابط الصداقة والتعاون الثقايف الثنائية.

اختريت فرنسا لتكون دولة ضيف الرشف ملهرجان أبوظبي  ،2016وشهد
املهرجان حفالت موسيقية قدمتها “أوركسرتا باريس” مبشاركة عازف
التشيللو كزافييه فيليبس وعازف األرغن تريي إيسكايش ،باإلضافة إىل
العرض العاملي األول للمرسحية الغنائية “األمري الصغري” املقتبسة عن
رواية فرنسية .وقد حرض سعادة ميشيل مريالييه ،السفري الفرنيس لدى
دولة اإلمارات ،العديد من فعاليات املهرجان.
وقال سعادته يف إطار تعليقه عىل املوضوع“ :نحن فخورون جدا ً بالعالقة
الثقافية الطويلة التي تربطنا بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،والتي

جوائز مهرجان
أبوظبي

ساهمت ’مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون‘ بتوطيدها عىل مر السنني.
ويرشفنا أن نتعاون مجددا ً مع أصدقائنا اإلماراتيني ،وأن نجدد سوياً التزامنا
تجاه الثقافة .ويف عامل اليوم الذي يفرض علينا أن نتعاون جميعاً ملحاربة
الجهل ،ال بد من دعم الفنانني ودمج الفن يف املجتمعات باالعتامد عىل
جمهور ملتزم حقاً .ومن هذا املنطلق ،ومبا أن الثقافة تؤكد عىل وحدة
وتنوع اإلنسانية ،لذا فإن فرنسا تدعم جهود مهرجان أبوظبي لنرش الثقافة
يف جميع أنحاء اإلمارات والعامل العريب وخارجه”.

تقديرا ً ملساهامتهم البارزة يف مجايل الفنون والثقافة ،ك ّرم
“مهرجان أبوظبي  ”2016كالً من سيلفي غييم ،وأمني معلوف،
وغابرييل يارد.
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 .وقد تم منح الجائزة يف نسختها األوىل عام
 2012إىل 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
 ، 2013تم 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 إلرث
العريق للموسيقى الكالسيكية .ويف نفس السياق ،تم منح الجائزة أيضاً

إىل روح الكونت جان-بيري دوالنوا ( ،)2014-1935استلمها نجله برينارد
دوالنوا ،رئيس كلية امللكة إليزابيث للموسيقى يف بلجيكا .اليوم ،ويف
الوقت الذي تسخّر مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أقىص جهودها
يف خدمة الثقافة ،يواصل مهرجان أبوظبي احتفاءه مبنجز املبدعني
الرواد من جميع أنحاء العامل ،ففي العام  ، 2016قدّم املهرجان جائزته
لراقصة الباليه والناشطة البيئية النجمة سيلفي غييم ،وامللحن الحائز
عىل جائزة األوسكار غابرييل يارد ،واألديب الكبري أمني معلوف .تعكس
جائزة سيلفي غييم الحداثة ،ومتثل تكريس إمارايت لإلبداع العاملي
الخالق ،إسهاماً يف النهضة الثقافية املتجددة ،أما منح الجائزة لغابرييل
يارِد فيعكس أهمية اإلبداع كقوة مو ّحدة لإلنسانية ،فيارد جمع منجز
املوسيقى العربية والغربية مع موسيقاه ،وهو الحاصل عىل عدة جوائز
عاملية تقديرا ً ملنجزه املوسيقي ،هي خليط من الحداثة واألصالة التي
متتد عرب الرشق والغرب .بينام ُمنح األديب الكبري أمني معلوف جائزته
تقديرا ً للجهود االستثنائية التي بذلها يف إبراز الهوية العربية يف أعامله
التي تهتم بالتاريخ الغني للعرب ودورهم الرائد يف حوار الحضارات.
واحتفا ًء منجزه األديب الذي يحمل طابع البحث املتقن وتسليط الضوء
عىل العالقة بني الهوية ،والرشق والغرب.

أعامل التكليف
الحرصي

يسعى مهرجان أبوظبي كل عام إىل إطالق أعامل
التكليف الحرصي لكبار الفنانني ،بهدف ترسيخ إرث
التعبري الفني للعامل من خالل املنصة اإلبداعية التي
تجسدها دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ّ

منذ بداياتها األوىل ،سعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لالستثامر يف
الفنانني التشكيليني املعارصين الرواد يف مشهد الفنون التشكيلية يف
اإلمارات العربية املتحدة ،بإبداع أعامل فنية حرصية جديدة.

أعامل تكليف حرصي لعرشين فناناً إماراتياً

يكلف مهرجان أبوظبي ،كل عام ،الفنانني التشكيليني املعارصين الرواد
يف مشهد الفنون التشكيلية يف اإلمارات العربية املتحدة ،بإبداع أعامل
فنية حرصية جديدة.
اشتملت هذه السنة عىل أعامل تكليف حرصي لعرشين فنان إمارايت
انضموا إىل الفنانني اآلخرين الذين شاركوا بأعاملهم الحرصية يف الدورات
السابقة من مهرجان أبوظبي .وتوجت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
احتفاليتها بذكرى مرور عرشين عام عىل تأسيسها بإنجاز عرشين عامً فني
جديدا ً للفنانني التشكيليني اإلماراتيني الرواد والناشئني معاً .كام ت ّم عرض
األعامل العرشين ضمن معرض التشكيل املصاحب لفعاليات املهرجان
بعنوان «إمارات الرؤى» ،الذي مثّل أحد أكرب معارض الفن التشكيل
اإلمارايت ،حيث ُعرضت فيه األعامل العرشون الجديدة إىل جانب األعامل
املعارة واملهداة وامل ُقتناة ضمن مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ،لثالثني فنان إمارايت والفنانون أصحاب
أعامل التكليف الحرصي من املهرجان هم:
سارة العقرويب (وردة الصحراء) ،محمد األستاد
(بدون عنوان) ،عامر العطار (عكس الزمن) ،خالد
البنا ( ُعرس) ،آمنة الدباغ (متّحدون) ،زينب
الهاشمي (تداخل الساحل) ،سعيد مدين (املها
العريب) ،إميان الهاشمي (حولها) ،عزة القبييس
(حرف الضاد) ،عائشة جمعة (الرحيل إىل
الداخل) ،محمد أحمد إبراهيم (مرشوع القبة)،
ليىل جمعة (ورقة) ،لطيفة بنت مكتوم (عائلة)،
حمدان بطي الشاميس (بدون عنوان) ،هند بن
دميثان (سدو بكسل)،

أعامل التكليف الدولية املشرتكة

بالتعاون مع مؤسسات دولية رائدة ،ساهم مهرجان أبوظبي يف إطالق
َ
وهدف مهرجان
مبادرات ثقافية جمعت العديد من البلدان حول العامل.
أبوظبي من خالل مساعيه الدبلوماسية الثقافية إىل تعزيز مكانة أبوظبي
عىل الخارطة الثقافية العاملية.
وتحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية
والتعاون الدويل ،قدم مهرجان أبوظبي 2016
عدّة أعامل تكليف حرصي مشرتكة ودعم
 5مبادرات يف  3دول (الواليات املتحدة
وفرنسا وأملانيا) تضمنت ما يل( :الواليات
املتحدة) «مدينة االضواء :عرض «اإلوزة
األم» ملوريس رافل ،وهو عمل تكليف حرصي
مع فرقة «لوس أنجلوس الفلهارمونية»
واملوسيقي واملدير الفني غوستافو دوداميل؛
(فرنسا) حفل «نصري شمة والفرقة املوسيقية
العاملية» عىل «مرسح األوملبيا» بباريس؛
(الواليات املتحدة) «كوكب الرشق :تحية إىل
أم كلثوم» ،بالتعاون بني «معهد الرشق األوسط» و»املتحف الوطني
لفنون املرأة»؛ (فرنسا) وأوبرا «كليلة ودمنة» للمؤلف منعم عدوان
بتكليف من مهرجان «إيكزون بروفونس» وأكادميية املهرجان نفسه؛
(أملانيا) الحفل املوسيقي االفتتاحي «سالم إىل سوريا» لعازف الكامن
أرشف كاتب وعازفة البيانو الشهرية همسة الوادي يوريز ،وهو حفل
بعنوان» الغرفة الدمشقية يف فيال غومتان».

يف عام  ،2016قدم مهرجان
أبوظبي  27عمل تكليف
حرصي وتكليف مشرتك
جديد يف اإلمارات والواليات
املتحدة وفرنسا وأملانيا

فاطمة املزروعي (الرجل الذي بنى أمة) ،خالد مزينة (املقاهي الشعبية
يف اإلمارات) ،سالمة نصيب (ذكرى نقوش) ،خليل عبد الواحد (أدوات
الفنان) ،خالد الشعفار (الر ّحال).

منرب التأليف والتوثيق املوسيقي

وبني شهري يناير وديسمرب عام  ،2016قدم املهرجان عمل تكليف
موسيقي جديدين؛ ففي شهر فرباير ،شهد مرسح املدينة يف ديب العرض
العاملي األول لعمل فني جديد بالتعاون بني عازف العود وامللحن اإلمارايت
فيصل الساري والسويرسية لوزيا فون فيل .ويف شهر مارس ،تم إطالق
أسطوانة موسيقية ألعامل امللحن واملوسيقي املرصي محمد القصبجي
مبناسبة مرور  50عاماً عىل وفاته ،وشكلت هذه األسطوانة رابع تعاون بني
“مؤسسة التّوثيق والبحث
مهرجان أبوظبي ورشيكه الثقايف االسرتاتيجي
ّ
يف املوسيقى العرب ّية” .وقد استمع الجمهور لهذه األسطوانة وغريها من
األسطوانات التي يدعمها “منرب التأليف والتوثيق املوسيقي” يف بهو
مرسح قرص اإلمارات خالل شهر أبريل .2016

يدعم املهرجان سنوياً عدّة فنانني من أصول عربية إلبداع أعامل
ومنشورات وتسجيالت جديدة .ومن خالل “منرب التأليف والتوثيق
املوسيقي” ،سيتم إصدار األعامل الفنية للموسيقيني وامللحنني
املوهوبني  -القدماء والحاليني واملستقبليني  -بهدف استقطاب جمهور
جديد للموسيقى العربية ،وذلك بالتعاون مع “مؤسسة التّوثيق والبحث يف
املوسيقى العرب ّية”.
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لمحة عن إنجازات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان

جمهور مهرجان أبوظبي
2010

24,000

2014

29,100

2011

26,000

2015

28,613

2012

30,000

2016

35,972

2013

29,000

41

7

ﻣﻮﻗﻌ

Venues

إﻣﺎرات

Emirates

8

87%

21,545

اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

Nationalities represented

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻋﺮوض
ﻣﺴﺮح ﻗﺼﺮ اﻣﺎرات
Capacity of mainstage
performances

27
ﻳﻮﻣ Days

ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺸﺎرك

4.7m

Festival audience

202

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
Social media reach

ﻣﺸﺎرك إﻣﺎراﺗﻲ

Emirati practitioners

14,427
اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ دﻋﻤﻬﺎ ﻣﻬﺮﺟﺎن أﺑﻮﻇﺒﻲ

Audience attendance of international initiatives supported by Abu Dhabi Festival

18

اﻋﻼﻣﻴﻮن اﻟﻀﻴﻮف

visiting journalists

54

14

26

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔً

Events

ﻣﺸﺮوﻋ ﺑﺈﺷﺮاف إﻣﺎراﺗﻲ

Emirati-led initiatives

ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺣﺼﺮي
Commissions

8

ﻋﺮوض ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ
ﻣﺴﺮح ﻗﺼﺮ اﻣﺎرات
Mainstage performances

16

ﻋﺪد ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﺿﻴﻮف
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا ﻣﻦ  9دول
VIP guests from 9 countries
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ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺮاﻛﺰ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
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Participating schools,
centres & universities

مهرجان
أبوظبي 2016
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الثقاف ُة هي الهوية وعالمة الوجود ،والخيار وفعل اإلرادة ،وهي اختصار
معارف اإلنسان عن ماضيه وحارضه ،واختزال رسالته اإلنسانية واملعرفية
وأساس نهضة املجتمعات ،ورقي األفراد .إنها العطاء الال مرشوط يبذله
املبدعون جاهدين إلبراز وجهات نظرهم وتناولهم الخالق للحياة كام
نعيشها ويشعرونها بصدق.
إننا يف مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منطلقني من الروابط الثقافية
والعالقات االسرتاتيجية التي تربطنا
برشكائنا من املؤسسات الثقافية
واملهرجانات الكربى حول العامل ،نق ّدّم
كل الدعم للمبدعني يك يعربوا عن
التزامهم تجاه التنوع الثقايف ،تجاه الفن
واإلبداع ،تجاه اإلنسان واإلنسانية ،وإننا
نعرب
رب
يف ذلك نساعد ،نعطي من قلوبناّ ،
عن إمياننا بالثقافة والفنون أدا ًة الرتقاء
اإلنسانية ،وبالفنانني واملبدعني حامل
ل
رسالة التعبري الحر واإلبداعي والتنوير
يف سبيلها.

تحت رعاية
سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدويل

ترتقي املجتمعات .وبالنظر إىل الدروس املؤملة عرب التاريخ
ظل غنى ثقافتنا وعراقتها ،وغنى وعراقة
والتحديات التي نواجهها ،ويف ّ
الثقافات األخرى ،علينا جميع االلتزام مجددا ً بالثقافة ،كمجتمع،
كدولة وكشعب”.
“ويف مناسبة احتفالنا مبرور عرشين عام عىل تأسيس مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون ،أكّدنا التزامنا ،بل ووجهنا الدعوة إىل جمهور مهرجان
أبوظبي وكذلك املجتمع بأرسه لالنضامم إلينا
كل عىل طريقته،
يف تأكيد “االلتزام بالثقافة” ٌ
عرب الخلق الفني ،أو تسجيل األطفال يف
نوادي املوسيقى ومراكز الفنون ،أو اصطحاب
العائلة واألصدقاء يف زيارة إىل متحف .مهام
تطلب األمر ،فقد كان يحدونا األمل بأن يكون
هذا االلتزام املجتمعي بالثقافة أداة تحفيز
لحراك ثقايف حيوي وخاق ومبدع”.

مع  51فعالية يف  41موقعاً
عرب جميع أنحاء اإلمارات،
انطلق مهرجان أبوظبي 2016
بالتزامن مع الذكرى السنوية
العرشين لتأسيس مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ،ودعا
الجميع إىل االلتزام بالثقافة.

إننا نجدد “االلتزام بالثقافة” ،بتعزيز
الحركة الثقافية ،وترجمة رسالة ورؤية
اإلمارات ،بجهاد الفكر واملعرفة ومعرتك
الفعل الثقايف الحضاري الخالق ،بحمل
رسالة النهضة والتنوع والتجديد من أبوظبي إىل العامل.

االلتزام بالثقافة

سعادة هدى إبراهيم الخميس ،املؤسس واملدير الفني ملهرجان
أبوظبي ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،تسلّ
ّط الضوء عىل
تسلط
هذه املهمة األساسية بقولها“ :إن الثقافة هي التزام جامعي ،وقد علّ
علمنا
ّمنا
التاريخ أن األمم التي ال تضع الثقافة يف أعىل سلم أولوياتها ،ستفقد قوة
الثقافة وتغرق يف التطرف والتخلف ،فحني يرتقي الفعل الثقايف

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

‘When Music Matters’ starring
Mayssa Karaa. Abu Dhabi Festival 2015
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خالل املهرجان ،كان كل فرد مندفعا لتأكيد
التزامه الخاص بالثقافة ،من الضيوف
الدوليني الذين ميثلون املؤسسات الثقافية
العاملية الرائدة ،وكبار الفنانني املشاركني
ضمن برنامج فعاليات املهرجان الرئيسية ،إىل
الطالب اإلماراتيني وأرسهم وأفراد الجمهور
من املواطنني واملقيمني .هذا االلتزام
األصيل بالثقافة تم توثيقه عرب فيلم ،وعرب قنوات التواصل االجتامعي
الخاصة مبهرجان أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،وكذلك
مع شجرة “تذكارية” متت زراعتها يف حديقة “أم اإلمارات” ،أكرث من
ٍ
تعهد بااللتزام بالثقافة تم توثيقها ،وتفاعل معها أكرث من 2.6
800
مليون عرب وسائل التواصل االجتامعي حتى اللحظة .ويستمر الحوار
الحيوي واملثمر يف رحاب ذكرى مرور عرشين عاماً عىل تأسيس
املجموعة ،بل وما بعدها.
هدى إبراهيم الخميس
املدير الفني ملهرجان أبوظبي

الرشكاء الرسميون
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الرشيكان االسرتاتيجيان

رشيكا الربنامج املجتمعي
والربنامج التعليمي

الرشيك الرئييس

الرشكاء
الرسميون

توفّر الرشاكة عرب الفنون للرشكات وسيل ًة منخفضة
التكلفة للمساهمة يف تعزيز التميز اإلبداعي واالرتقاء
بالهوية الوطنية ،وذلك بغية تعميق االلتزام بأجندة
املسؤولية املجتمعية وتعزيز املكانة التنافسية يف
السوق.

أبرمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون رشاكات مع العديد من الرشكات
منذ تأسيسها عام  .1996ويف عام  ،2016عززت تعاونها مع الكثري من
الرشكات العاملة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

رشيكا الربنامج التعليمي

رشكة الطريان الرسمية

املحطة اإلخبارية الرسمية

الرشيكان اإلعالميان الرسميان

موقع الفعاليات الرسمي

راعي جوائز املهرجان

الداعمـــون
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وال تزال “رشكة مبادلة للتنمية” الرشيك الرئييس األبرز ملجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون ،حيث اختارت املشاركة يف املبادرات التي تعزز
القدرات املعرفية للشباب اإلمارايت ،مع الرتكيز بشكل كبري عىل العلم
والتكنولوجيا وريادة األعامل .وتضمن ذلك إرسال خمسة من طالب كليات
التقنية العليا يف زيارة إىل “منظمة األوروبية لألبحاث النووية” (سرين)
يف سويرسا ،وورشات عمل مكّنت  15طالباً من “جامعة زايد” من إجراء
اختبارات األكسدة إلبداع أعامل فنية مع
الفنان التشكيل اإلمارايت محمد األستاد.
وتم تكريم املهندسة اإلماراتية منى
عبد الله آل عل ،مبنحها “جائزة مبادلة
للتصميم  ”2016عن تصميمها املعامري
الذي جاء بعنوان “دار التنوير” .وأخريا ً،
ستضمن مشاركة “رشكة مبادلة للتنمية”
يف برنامج “منحة التميز الثقايف”استمرار
قطاعي االبتكار والثقافة يف االنتعاش
والتطور عىل أيدي مواطنني إماراتيني
مشهود لهم الكفاءة والقتدار .وإىل جانب
رشاكتها مع عروض وورش عمل وزارة العلوم يف مهرجان أبوظبي ،فقد
استفاد بشكل مبارش  2297شخصاً من رشاكة “رشكة مبادلة للتنمية” مع
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف عام  ،2016فضالً عن عدة آالف داخل
وخارج الدولة ممن شملتهم مبادرات الحمالت التسويقية.

وزير الثقافة وتنمية املعرفة ،جامنة الهاشمي من “جامعة زايد” جائزة
“اإلبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  2016-جلف كابيتال” .وقد
استحقت الهاشمي الجائزة عن عملها الفني  ”Degree Typefaceوالذي
أمتع اآلالف من حضور حفالت مهرجان أبوظبي  2016يف قرص اإلمارات.
وسيقام عرض مامثل العام املقبل للفنانة سارة األحبايب ،الفائزة بجائزة
“الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  – 2016جلف
كابيتال” عن عملها “هذا رأيهم يب”.
ومكّنت “جلف كابيتال” أيضاً مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من
مواصلة عملها الرائد يف مجال املصابني بالتو ّحد والفنون عرب سلسلة من
ورش العمل اإلبداعي مع  177طفالً يعانون من
التوحد ،والتي تكللت يف معرض “تص ّور هذا”
يف “الغالرييا عىل جزيرة املارية” ،الذي استقبل
 1450زائرا ً.

تكفل رؤية هذه الرشاكات
دميومة التأثري اإليجايب
ملجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون عىل املجتمع

وفيام دعمت رشكة “دولفني للطاقة” مبادرات الربنامج التعليمي
واملجتمعي ملهرجان أبوظبي يف جميع املجاالت ،واصلت “جلف كابيتال”
رشاكتها مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عرب عدد من املنصات
التي تعكس التزامها بالتعليم .ومنح معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان،

وتلقّت صناعة األفالم املحلية دعامً كبريا ً من
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومجموعة
“توتال” مع اإلصدار االفتتاحي من “دورة
صانعي األفالم الشباب” ،إىل جانب تدريب
 13سينامئياً صاعدا ً .بدورها ،أتاحت رشكة
“اإلمارات العاملية لألملنيوم” ،الرشيك
املجتمعي ملهرجان أبوظبي  ،2016ألكرث من
 1400شخص مشاهدة عروض “أجنحة الحياة” املرسحية املوسيقية ،التي
أنتجها املرسح الشعبي وأداها عدد من الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
من “مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية”.
وإىل جانب “شوبارد” ،رشيك “جائزة مهرجان أبوظبي” ،تكفل رؤية هذه
الرشكات دميومة التأثري اإليجايب الذي ترتكه مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون عىل املجتمع.
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الحملة التسويقية
ملجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون
18مليون

%14.5

نسبة املعجبني الجدد
عىل صفحة املهرجان

%51

نسبة املعجبني الجدد
عىل صفحة املجموعة

%7.8

نسبة املتابعني الجدد
لحساب املهرجان

%20.7

نسبة املتابعني الجدد
لحساب املجموعة

%18
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حقائق وأرقام بيانات التسويق
واالتصال للمجموعة خالل العام
2016

11.6مليون

عدد مرات مشاهدة صفحة املهرجان

عدد مرات مشاهدة صفحة املجموعة

21,100

4,600

عدد املعجبني الجدد لصفحة املهرجان

144,000

9,000

إجاميل عدد املعجبني عىل صفحة املجموعة

10.7مليون

178,700

عدد مرات مشاهدة حساب املهرجان

عدد مرات مشاهدة حساب املجموعة

555

323

عدد املتابعني الجدد لحساب املهرجان

عدد املتابعني الجدد لحساب املجموعة

7,100

1,554

إجاميل عدد متابعي حساب املهرجان

إجاميل عدد متابعي حساب املجموعة

620,000

200,000

726

عدد املتابعني الجدد لحساب املهرجان

نسبة املتابعني الجدد
لحساب املجموعة

3,980

2,100

إجاميل عدد متابعي حساب املجموعة

 53مليون
 50مليون

 51مليون

 50.5مليون

 33مليون

2010

2012

2011

2013

2014

abudhabifestival.ae

مشاهدة

89,881

64,989

إجاميل املستخدمني الجدد
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2015

admaf.org

103,343

1,000

عدد املتابعني الجدد لحساب املجموعة

إجاميل عدد متابعي حساب املهرجان

 49مليون

عدد مرات مشاهدة حساب املجموعة

نسبة املتابعني الجدد
لحساب املهرجان

%110

 51مليون

عدد املعجبني الجدد لصفحة املجموعة

إجاميل عدد متابعي صحفة املهرجان

عدد مرات مشاهدة حساب املهرجان

قيمة املواد اإلعالمية ملهرجان أبوظبي (بالدرهم اإلمارايت)

ر

مشاهدة

2016

62

التسويق واالتصال
تقريرالتسويق
واالتصال اإلعالمي
للمجموعة
استقطبت أنشطة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خالل عام  2016تغطية
صحفية واسعة ،وبلغ مجموع التغطيات الناتجة عن  81خربا ً صحفياً حول
املجموعة ومبادراتها  1,268تغطية إعالمية يف املطبوعات ،واإلنرتنت،
والتلفزيون ،واإلذاعة ،بزيادة نسبتها  .7%ونرشت صحيفتا “ذا ناشيونال”
و“االتحاد” اإلماراتيتان ،وصحيفة “الحياة” الصادرة يف بريطانيا  3مقاالت
رأي ،باإلضافة إىل تغطيات بارزة يف مطبوعات دولية ،منها صحيفتا “ذا
آرت نيوزبيرب” و“لندن ايفننغ ستاندرد” الربيطانيتان ،ومجالت “أوبرا”
و“كالسيكال ميوزِك” و“إنرتناشيونال بيانو” الربيطانية أيضاً ،باإلضافة إىل
إذاعة “فرانس ميوزيك” الفرنسية ،وصحيفة “إل جورنال ديال ميوزيكا”
اإليطالية ،وصحيفة “كو ّمريسانت” الروسية ،وموقع “دير نويه مريكري”
النمساوي ،وموقع “هاو تو سبيند إت” الرويس.
وخالل مهرجان أبوظبي  ،2016متت دعوة  18صحفياً من  12دولة لتغطية
الربنامج ،لريتفع العدد السنوي اإلجاميل للصحفيني الذين يغطون أعامل
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إىل 233
صحفياً ،وتم إجراء  122مقابلة مع وسائل
اإلعالم خالل العام.

63

عززت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جهودها
مبجال االتصال والتسويق لتلعب دورا ً حيوياً مهامً
يف عملية توسيع دائرة املهتمني بالفنون واستقطاب
رشائح جديدة من الجمهور من خالل تسليط الضوء
عىل أهمية عمل ودور املجموعة.
الحمالت التسويقية

تم تطوير حملة تسويقية متكاملة لالحتفاء بشعار الدورة الثالثة عرشة
ملهرجان أبوظبي “االلتزام بالثقافة” .وهدفت الحملة إىل تفعيل مشاركة
الشباب ،وتشجيعهم وإلهامهم عرب وسائل التواصل االجتامعي والرقمية
الخاصة باملهرجان .ومبناسبة الذكرى العرشين لتأسيس املجموعة،
تضمنت الحملة التسويقية إطالق موقعٍ مصغر يحتوي عىل الكتاب
التذكاري والفيلم الوثائقي حول املجموعة.

املحتوى اإللكرتوين

تم تصوير ونرش جلستني إضافيتني من “استوديو الفنانني”– املبادرة
اإللكرتونية ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الهادفة إىل إلهام وتعريف
فئة الشباب بفرص العمل املتاحة يف مجال الفنون والثقافة– عىل قناة
يوتيوب الرسمية للمجموعة .واستضافت
الجلستان الفنانني النغ النغ وكارلوس أكوستا.
واستقبل املوقعان اإللكرتونيان ملجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي
 193,976زائر و 64,989مستخدماً جديدا ً.

حملة تسويقية مبناسبة

وتستخدم املجموعة 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.

شبكة التواصل االجتامعي

الذكرى العرشين لتأسيس
مجموعة أبوظبي للثقافة

والفنون ،شملت إطالق موقع
تفاعيل مصغّر يتضمن كتاباً
تذكارياً وفيلامً وثائقياً

تبقى شبكة التواصل االجتامعي دعامة أساسية لالسرتاتيجية الرقمية
للمجموعة ،حيث توفر عددا ً من املنصات التفاعلية املهمة .وقد شهد
عام  2016ارتفاعاً بنسبة  51%يف عدد املعجبني عىل موقع فيسبوك،
كام ارتفعت أعداد املتابعني عىل تويرت بنسبة  ،20.7%واملتابعني عىل
انستاغرام بنسبة .110%

كمحصلة للحمالت التسويقية لفريق التسويق
واالتصاالت يف املجموعة ،وصلت القيمة
اإلعالنية والرتويجية إىل  17.5مليون درهم
إمارايت ،بينام بلغت القيمة اإلعالمية 50.5
مليون درهم إمارايت.

60

إصدارات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

61

إصدرات
مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

نرشت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون كامً وفريا ً من املعلومات يف عام
 2016عن األعامل الثقافية يف اإلمارات العربية املتحدة ،باإلضافة إىل
فعالياتها داخل الدولة وخارجها .وإىل جانب احتفالها بالذكرى العرشين
لتأسيسها ،وفرت الهيئة منصة للطالب لنرش أعاملهم .ويف أبريل ،طرحت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دليلها الكامل يف “معرض أبوظبي الدويل
للكتاب .“2016

كتاب الذكرى العرشين لتأسيس مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

يف عام  ،2016احتفلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالذكرى العرشين
لتأسيسها .ونرشت إصدارات ثنائية اللغة تتحدث عن األشخاص الذين لعبوا
دورا ً محورياً يف تطويرها ،وأولئك الذين تطورت أعاملهم من خالل املجموعة
خالل العقدين املاضيني .ويف إطار التعريف مبساهامتها يف قطاعات الفنون
اإلبداعية والثقافية والتعليم واملجتمع ،عرضت املجموعة لوحات وصورا ً
كلفت بها فنانني مرموقني إلثراء أرشيفها الخاص.

معرض “إمارات الرؤى”

يتوفر هذا املنشور بلغتني ويوثق معرض مهرجان أبوظبي  2016تحت االسم
ذاته– أحد أكرب معارض الفنون البرصية اإلماراتية حتى اليوم .ويتضمن
الكتاب مقاالت ألبرز النجوم يف املشهد الفني الوطني– عل العبدان
ومنرية الصايغ – وكذلك أعامالً فنية ألكرث من  50فناناً إماراتياً (من بينهم
 20فناناً مكلفاً) ،تغطي مجموعة من الوسائط وتستكشف مفاهيم شخصية
عن معنى الوطن.

الدليل اإلرشادي “اقتناء” (اإلصدار (2

تعد مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مصدرا ً مهامً
للمعلومات املرتبطة بقطاع الثقافة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ومنطقة الرشق األوسط عموماً.
وتتوافر إصدارات املجموعة بنسخ إلكرتونية عرب
اإلنرتنت وأخرى ورقية مطبوعة.

مهاراتهم الكتابية واإلعالمية عرب العديد من مقاالت الرأي وتقارير التغطية
اإلخبارية .ويتم توزيع العدد الثالث من النرشة خالل “معرض فن أبوظبي”.

مجلة “أخباري”

تتعاون املجموعة سنوياً من خالل إصداراتها مع برنامج “القادة اإلعالميني
الشباب” من أجل نرش عدد واحد من مجلة “أخباري” باللغتني العربية
واإلنكليزية .وتتضمن مقابالت ومقاالت رأي ومواد إعالمية حول الجوالت
وغريها من امللخصات اإلخبارية .ويقوم طالب جامعيون بإعداد محتوى
املجلة التي يتم توزيعها محلياً عرب الصحف ،وذلك لتسليط الضوء عىل
التزامها مبساندة أجيال الغد من اإلعالميني املتميزين.

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 لحامل 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.

كتاب “مهرجان أبوظبي يف رحلة مصورة”

يهدف الدليل اإلرشادي الخاص باقتناء األعامل الفنية اإلماراتية من
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إىل توعية الرشكات بخصوص اقتناء وتطوير
املجموعات الفنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .ويحفل الدليل
بالدراسات والسري الذاتية للفنانني اإلماراتيني ،ويتناول الجوانب املفيدة
ملجموعات العامل الفنية وكذلك املسائل املتعلقة بالتكلفة واملعايري.

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.

النرشة األخبارية “أخبار الدار”

الكتاب السنوي ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تقوم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بإصدار النرشة اإلخبارية “أخبار الدار”
 3مرات سنوياً؛ وهي تتضمن باقة متنوعة من آخر األخبار باللغتني العربية
واإلنكليزية .ويتم توزيع هذه النرشة ،املتوفرة أيضاً بنسخة إلكرتونية يف
جميع أنحاء أبوظبي ،وتعد واحدة من الركائز الرئيسية لخطّتنا السنوية حول
االتصال والرتويج .ويقوم طالب برنامج “القيادات اإلعالمية الشابة” بتحرير
نرشتني إخباريتني تم نرشهم خالل مهرجان أبوظبي ،ما يتيح لهم تطوير

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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عقدت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون رشاكة اسرتاتيجية مع مركز لينكولن للجاز
مهدد لهذه الرشاكة التعاون مع أسطورة الجاز وينتون مارساليس الذي
عام  ،2011وقد م ّه
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.

وقع السري فرينون إليس ،رئيس املجلس الثقايف الربيطاين اتفاقية تفاهم مع
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عىل هامش فعاليات مهرجان أبوظبي .2012
ويف 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
ل الذي أقيم يف إطار مهرجان شباك بلندن.
املعارصة وكرمية الصقل

من املتوقع أن يعمل مركز الفنون الجميلة من بروكسيل “بوزار” بالتعاون مع
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عىل قديم أعامل التكليف الحرصي ،واملبادرات
ً
إضافة إىل تعزيز عالقات التنسيق اإلعالمي والرتويج
الخاصة للطلبة والخريجني،
بني الطرفني

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.

تسهم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف صون اإلرث املوسيقي العريب النادر
من مرص ولبنان وسوريا .ودعمت املجموعة إصدار ألبوم رواد الطرب من بالد
وقعع الطرفان اتفاقية تعاون ورشاكة نتج
الشام :سوريا ،لبنان ،فلسطني ،وقد وقّّع
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.

تربط عالقة تعاون وثيقة بني مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومدرسة أمري ويلز
للفنون التقليدية منذ عام  ،2009أمثرت عن العديد من الفعاليات املشرتكة
ً
متضمنة 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 واإلفريقية
وقعت ٌّ
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 مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون 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

.

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

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..
معرض الفنون اإلسالمية “اإللهام واإلبداع” يف متحف الشارقة
للحضارة اإلسالمية ،أحد فعاليات مهرجان أبوظبي  ،2016بالتعاون
مع إدارة متاحف الشارقة و“مدرسة أمري ويلز للفنون التقليدية”.

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.

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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تسهم شبكة الرشاكات الدولية ملجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون يف إثراء الرؤية
الثقافية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
وتعزيز قطاع الصناعات اإلبداعية فيها

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  2009ماع،
ويحيك 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 التشكيل االستثنايئ « 25عاماًِ من
اإلبداع العريب» ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي.2013

عقدت مهرجانات بعلبك الدولية ،أحد أهم وأعرق املهرجانات يف العامل العريب،
رشاكة اسرتاتيجية مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عام  2011مت ّهد لعهد
جديد من التعاون يف العديد من األنشطة املشرتكة بني الطرفني ،وتسهم يف تعزيز
أوارص التعاون الثقايف بينهام يف مجال فرص التدريب لطلبة الجامعات اإلماراتية
وخريجيها ،وتف ّعل عالقات التنسيق اإلعالمي والرتويج بني الطرفني.

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

عرض”موزارت :الوالد والولد” يف دار األوبرا
امللكية يف محيط قرص باكنغهام ،بحضور صاحب
السمو املليك أمري ويلز .نوفمرب .2016

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.

لكل
يع ُّد مرسح مارينسيك بقيادة املايسرتو العاملي فالريي غريغييف ،رمزا ً عريقاً ٍّ
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

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 .2010
ويف عامي  2011و ،2012قدمت مجموعة طلبة برنامج األكادميية ACJW
التابعة 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.

خالل عام  ،2015انضم مهرجان شباك يف لندن  -الذي يحتفي بالثقافة العربية
املعارصة  -إىل شبكة رشكاء املجموعة للتعاون حول مزيد من أعامل التكليف
الحرصي ،وتوسيع قاعدة الجمهور وتعزيز التعليم والثقيف الفني يف املستقبل.
وشهد شهر يوليو كشف النقاب عن  3أعامل تكليف حرصي بدعم من مهرجان
“الربدة” ،و“تحية
أبوظبي وذلك خالل مهرجان شباك .وتتضمن هذه األعامل
ُ
لسامي الشوا” ،و“الر ّحال”.
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عاملنا  -مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون

من أبوظبي إىل العامل ومن العامل
إىل أبوظبي

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

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 ( .)2010معهد الفنون والطب كليفالند
كلينك (منذ عام  :)2010فرقة  ،ACJWومارغريت
وولفسدون .وکیفن سبييس ،ویفم برونفامن
()2011؛ کریستو (منذ عام )2011؛ ناتايل کول،
وفرقة دي کالستیفاید ( :)2012كوينيس جونز
ودومینیك فاريناتيش ،وجوشوا بیل ( :)2013فرقة
داکوتا ،وبیل فونتانا ،وهیريب هانکوك .رینیه
فلیمینغ .ومرسح البالیه االمریکي ()2014؛ مرسح
شکسببیر۔ شیکاغو ()2015؛ مؤسسة فوتوفست
انرتناشونال ()2015؛ قاعة کارنیغي ،ومرکز لینکولن

للجاز وأوبرا مرتوبوليتان ،ومرسح الباليه األمرييك
(رشكاء املجموعة).

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

جمهوریة الدومینیکان :االورکسرتا السیمفونیة
الوطنية .وخوسيه أنطونيو مولينا ( ،)2011عائشة
سيد کاسرتو ()2015

األوروغواي  :إروين سكوت ()2008

کندا :راسیل مالیفان ( .)2011مایکل شاده
( .)2014يان ليشيتيك()2015

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

كوبا :كارلوس أكوستا ،ألفريدو رودريغيز ()2016

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 ( .)2003نجامهداوي
( .)2008لطيفة ()2009
لیبیا :عل 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

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

اإلمارات العربية املتحدة :عبد العزيز املسلم ،عبد الرحيم سامل ،عبد الرؤوف خلفان ،مرشوع الغدير،
عل 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 الشومل ،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)

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).
أيرلندا :السري جيمس غالوي ( ،)2009األوركسرتا
الوطنية اإليرلندية للشباب ()2011
إيطاليا:جوقة أرمونيا ()2005؛ دانييال لوغارو
()2007؛ فرقة أماتو لوناتا أورغانيك ملوسيقى
الجاز ()2008؛ أندريا بوتشيل ()2009؛ أوركسرتا
وأوبرا مهرجان بوتشيني ()2010؛ نيكوال لويزويت
()2011؛ ريكاردو مويت وأوركسرتا لويجي كريوبيني
للشباب ()2015
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؛ أويل 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
الشباك (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

البحرين :بيت القرآن ( ،)2007عبد الله املحرقي ،جامل عبد الرحيم ()2008

العراق :سعدي الحديثي( ،)2003نصري شمه ( ،)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 ()2016

فلسطني :كمنجايت ( ،)2007ليىل الشوا ( ،)2008كونرسفاتوار أدوارد سعيد الوطني للموسيقى (،)2010
فرقة مرسح عشتار ()2014

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)

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

الفلبني :فرقة بايانيهان الوطنية للرقص

اليابان :طوكيو هيساكو ( ،)2007تسوجي نوبويويك()2010
كوريا الجنوبية :سارة تشانغ ( ،)2008أروم آن ()2015
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الحضور العاملي
الحضور العاملي
شكلت الذكرى السنوية العرشون لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون واحد ًة من أبرز املناسبات التي أقيمت عىل املستوى الدويل،
حيث أطلقت  6مبادرات دولية شملت أكرث من  5بلدان .وشهد هذا
العام إنجازا ً مهامً آخر ،حيث منح جاللة ملك إسبانيا فيليب السادس
وسام امللكة إيزابيل من رتبة الفارس األكرب إىل سعادة هدى إبراهيم
الخميس ،مؤسس املجموعة بحضور جاللة امللك األب خوان كارلوس،
وذلك تقديرا ً لدورها الفاعل يف حوار الثقافات وبناء جسور التواصل بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة إسبانيا.
وواصلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أنشطتها مع رشكائها
االسرتاتيجيني الدوليني يف مجال الثقافة خالل عام  ،2016وهم
“املجلس الثقايف الربيطاين” (منحة التميز الثقايف) ،و“مؤسسة التوثيق
والبحث يف املوسيقى العربية” (أسطوانة محمد القصبجي) ،و“مدرسة
األمري للفنون التقليدية” (تدريس الفن اإلسالمي) .وخارجياً ،قدم
مهرجان أبوظبي الدعم للعديد من املبادرات يف الواليات املتحدة،
تضمنت تقديم عرض “اإلوزة األم” ملوريس رافل يف قاعة “والت ديزين”
مبدينة لوس أنجلوس األمريكية بتكليف مشرتك مع فرقة “لوس أنجلوس
الفلهارمونية”؛ والذي يعترب أول تعاون للفرقة مع منظمة ثقافية من
العامل العريب يف تاريخها ،وكذلك قمنا بإهداء “املتحف الوطني لفنون
املرأة” يف العاصمة األمريكية واشنطن عمل الفنانة التشكيلية الدكتورة
نجاة ميك ليكون أول عمل لفنانة إماراتية يف مجموعته الدامئة من
األعامل الفنية .كام قدم املتحف خالل شهر يوليو املايض برنامجاً
متنوعاً بعنوان “كوكب الرشق :تحية ألم كلثوم” بالتعاون مع مهرجان
أبوظبي و“معهد الرشق األوسط”.
ودعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون حفالً للفنان العراقي
املبدع نصري ش ّمة برفقة الفرقة املوسيقية العاملية عىل خشبة مرسح
“أوليمبيا” يف العاصمة الفرنسية باريس ،وقد بيعت تذاكر الحفل
بالكامل .كام قدمت الدعم للعرض العاملي األول لرائعة الفنان منعم
عدوان “كليلة ودمنة” عىل خشبة مهرجان “إيكزون بروفونس” ،وكذلك
لتقديم العرض األول لعمل الفنان اإلمارايت فيصل الساري “أنتومربا”
برفقة السويرسية لويزا فون فيل .يضاف إىل ذلك ،دعم الحفل االفتتاحي
لعازف الكامن أرشف كاتب وعازفة البيانو همسة الوادي يوريز ،وهو
حفل بعنوان” الغرفة الدمشقية يف فيال غومتان” مبدينة بوتزدام.

أعىل الصفحة (من اليسار) :أمني معلوف يتسلم “جائزة مهرجان أبوظبي” من هزاع أحمد الكعبي ،القائم بأعامل السفارة اإلماراتية يف فرنسا؛ وسيلفي غيّيم تتسلم جائزة املهرجان من سعادة
عبد الرحمن غانم املطيوعي ،سفري اإلمارات يف بريطانيا.
وسط الصفحة (من اليسار) :غابرييل يارد ،الحائز عىل جائزة مهرجان أبوظبي مع سعادة عبد الله عل مصبح ال ُّن َعيْمي ،املندوب الدائم لدولة اإلمارات لدى اليونيسكو ،بحضور لجنة جامعة
نيويورك املشاركة يف دراسة مستقبل املوسيقى الكالسيكية مبقر جامعة نيويورك بفلورانسا اإليطالية.
أسفل الصفحة (من اليسار) :سعادة هدى إبراهيم الخميس مع فارس أمني ،الحاصل عىل منحة مهرجان أبوظبي وعضوي أكادميية بارنبويم –سعيد؛ وحيدة الحرضمي وأحمد العنزي ،يف
الربملان اإلسكتلندي أثناء حضور ق ّمة إدنربة الثقافية الدولية .2016

ويف أغسطس ،انضمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إىل نخبة
من أعالم املوسيقى الكالسيكية العاملية يف فلورانسا لحضور
االجتامع األخري ملجموعة أبحاث جامعة نيويورك ملناقشة مستقبل
املوسيقى الكالسيكية .ويتناول املرشوع ،الذي تم إطالقه مطلع عام
 2015وسيتكلل يف عام  2018بتقرير رسمي ،اتجاه وتطور املوسيقى
الكالسيكية الغربية مع دخولها القرن الحادي والعرشين .وقدمت هدى
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تساهم الفنون والثقافة يف تعزيز الروابط بني
املجتمعات .وانطالقاً من ذلك ،تتعاون مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون مع رشكائها لتهيئة األجواء
املواتية من أجل إرساء حوار فعال وتعزيز التبادل
الثقايف املشرتك املؤثر.

إبراهيم الخميس (املمثل الوحيد من الرشق األوسط وشامل أفريقيا)
ورقة عمل بعنوان “الوضع الحايل :اإلمارات العربية املتحدة والرشق
األوسط” بحضور إبراهيم النعيمي من سفارة اإلمارات العربية املتحدة
يف إيطاليا ،والفنانة التشكيلية اإلماراتية فاطمة لوتاه.
كام شهد الصيف عودة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إىل مدينة
إدنربة ممثالً بخري َجني من برنامج “منحة التميز الثقايف” وهام وحيدة
الحرضمي ،وأحمد العنزي ،اللذين حرضا “قمة الثقافة الدولية يف
إدنربة” بدعوة من مديرها جوناثان ميلز .وخالل وجودهام يف العاصمة
اإلسكتلندية ،قابال اللورد بروفوست دونالد ويسلون ،عمدة مدينة
إدنربة ،ونيكوال ستارجون ،وزيرة اسكتلندا األوىل.
ويف أكتوبر ،سافرت سعادة هدى إبراهيم الخميس إىل برلني الستطالع
العالقات مع عدد من أبرز الهيئات الثقافية يف املدينة .وتضمنت
الزيارة إىل “أكادميية بارينبويم-سعيد” اجتامعاً مع عازف التشيللو
الفلسطيني فارس أمني (الحاصل عىل منحة مهرجان أبوظبي) ،وجولة
يف قاعة الحفالت الشهرية “بيري بوليه سال” التي صممها فرانك
غريي (االفتتاح يف مارس  .)2017وتحدثت هدى إبراهيم الخميس
مع املايسرتو دانييل بارينبويم بحضور سعادة عل عبد الله األحمد،
سفري اإلمارات العربية املتحدة يف أملانيا ،وناقشت طبيعة التعاون
االسرتاتيجي املستقبل بني الجانبني .ومهدت النقاشات مع “أوركسرتا
املغرتبني السوريني الفلهارموين” وعازف الكامن السوري األملاين
أرشف خطيب الطريق أمام مزيد من التعاون الثقايف الدبلومايس بني
الطرفني يف أكتوبر  2016ومارس .2017
وانتهى العام من حيث بدأ يف لندن .وتم اختتام االجتامعات مع أعالم
الثقافة بتقديم عرض أول للعمل األوبرايل “موزارت :الوالد والولد” يف
دار األوبرا امللكية يف محيط قرص باكنغهام ،بحضور صاحب السمو
املليك أمري ويلز.
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نجوم الغانم
فيلم “عسل ومطر وغبار”

حصلت املخرجة السينامئية اإلماراتية نجوم الغانم سابقاً عىل منح من
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلنجاز العديد من املشاريع السينامئية،
مبا فيها فيلم “املريد”  ،2008و“أمل”  ،2011و“سامء قريبة”  .2015ويعترب
الفيلم الروايئ “عسل ومطر وغبار” أحدث مشاريعها السينامئية ،حيث
تولت إخراجه وكتابته واملشاركة يف إنتاجه .ويروي الفيلم قصة أشهر خرباء
العسل يف اإلمارات الشاملية عائشة وفاطمة وغريب ،حيث يطرح تساؤالً
حول طول الفرتة التي سيحافظ فيها النحل عىل قدرته إلنتاج العسل يف ظل
رصاعه من أجل البقاء بفعل ظاهرة تغري املناخ .وتم إطالق الفيلم يف عرض
عاملي أول أمام الجمهور خالل فعاليات مهرجان ديب السيناميئ الدويل
 ،2016وتم اختياره لنيل إحدى الجوائز يف “مهرجان قرطاج السيناميئ
الدويل” يف تونس.

نجوم الغانم
فيلم “آالت حادة لصنع أعامل فنية”

ليسا  -أحمد الزين

“عسل ومطر وغبار”  -نجوم الغانم

سارة العقرويب  -فنانة تشكيلية

فاضل املهريي  -الكاتب

يعترب فيلم “آالت حادة لصنع أعامل فنية” للمخرجة نجوم الغانم ،ثاين
املشاريع السينامئية التي حظيت بدعم “مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون”
خالل عام  .2016ويروي الفيلم الوثائقي قصة حياة الفنان اإلمارايت الراحل
حسن رشيف الذي وافته املنيّة يف سبتمرب  .2016ويشتهر رشيف بأنه
واحد من ر ّواد الفن املفاهيمي واملامرسة التجريبية يف منطقة الرشق
األوسط ،حيث تخطت أعامله الفنية حدود النطاق أو النهج الواحد ،لتشمل
األداء ،واألعامل الرتكيبية ،والرسم بأنواعه ،واألعامل التجميعية .ومنذ أواخر
سبعينات القرن املايض ،تخصص رشيف يف اإلنتاج والتنسيق الثقايف،
وتنقل يف أدواره ضمن هذا اإلطار كفنان ومعلمٍ وناقد وناشط ومرشد لفنانني
معارصين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

فاضل املهريي
“مملكة الطواويس”| كتابات إبداعية

قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الدعم لرتجمة وإنتاج رواية
“مملكة الطواويس” باللغة العربية .وأمىض املخرج واملنتج السيناميئ
فاضل املهريي ،مؤسس رشكة “ تنت بيكترشز برودكشنز” 7 ،سنوات
لكتابة رواية “مملكة الطواويس” التي نرشتها دار “آي يونيفرس” .وتزخر
الرواية التاريخية التي تعترب واحدة من  3أعامل أخرى ،مبشاهد الرصاع
مع القراصنة يف أعايل البحار خالل القرن السادس عرش .وتصور الرواية
قصة الشاب الهندي اليتيم زهران الذي أصبح عامالً يف مقصورة سفينة
القرصان ،وامله ّرب ديجور “األعور” .وتبحر السفينة من الهند إىل بحر
العرب لتمر ضمن مناطق نفوذ مملكة خيالية كانت يف أوج قوتها إبان
محاوالت الربتغاليني السيطرة عىل التجارة يف املحيط الهندي وموانئ
الخليج العريب.

“جامعة أبوظبي”
مسابقة الرسم التوحد| فنون برصية

للعام الثاين عىل التوايل ،دعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مسابقة
الرسم لألطفال املصابني بالتوحد يف كلية اآلداب والعلوم بجامعة أبوظبي.
وأقيمت املسابقة بالتوازي مع شهر التوعية باضطراب طيف التوحد خالل
عام  ،2016احتفا ًء بامللكات اإلبداعية التي غالباً ما تكون مهمل ًة لدى
املصابني به.

الرابطة الثقافية الفرنسية يف أبوظبي
حفل النجم املغريب يان-سني| موسيقى

احتفا ًء بالثقافة الفرنسية العربية ،دعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
أمسية للنجم املغريب الشاب يان-سني نظمتها “الرابطة الثقافية الفرنسية
بأبوظبي” وقدم خاللها مجموع ًة من األغاين العربية واإلنكليزية والفرنسية.
وأقيم الحفل قبل إطالق النجم ياسني أللبومه األول يف شهر يونيو ،وبعد
نجاحه يف الربنامج التلفزيوين املغريب “استوديو  ”2Mووصوله إىل مرحلة
نصف النهايئ يف برنامج املواهب “ذا فويس” بنسخته الفرنسية عام
.2015

هديل صالح مقدادي
ماجستري يف تصميم األلعاب| مزيد من العلم

دعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مصممة األلعاب الطموحة
والناشئة هديل مقدادي للحصول عىل درجة املاجستري يف تصميم األلعاب
من “جامعة لندن للفنون” .وتخرجت مقدادي مؤخرا ً من أكادميية األلعاب
لدى “هيئة املنطقة اإلعالمية” ( ،)twofour54حيث تتمتع بشغف كبري
يف تصميم األلعاب وهي حاصلة عىل شهادة البكالوريوس يف علوم تصميم
الوسائط املتعددة من الجامعة األمريكية بالشارقة .وقبل سعيها للحصول
عىل درجة املاجستري يف لندن ،عملت مقدادي مد ّرسة يف مجال
التدريب بكلية أبوظبي للطالبات يف جامعة كليات التقنية العليا ،التي
تأمل العودة إليها بعد إمتام تحصيلها العلمي من أجل إطالق دورات يف
مجال تصميم األلعاب .وتتمحور رؤيتها طويلة املدى حول تأسيس مركز
لتطوير ألعاب الفيديو يف اإلمارات العربية املتحدة ،مع الرتكيز بشكل
خاص عىل إطالق ألعاب تر ّوج للثقافة اإلماراتية.

سارة العقرويب
املاجستري يف االتصال البرصي| مزيد من العلم

حصلت سارة العقرويب عىل منحة من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
خالل السنة األوىل لدراستها املاجستري يف مجال االتصال البرصي يف
الكلية امللكية للفنون يف العاصمة الربيطانية لندن .وتتناول أطروحتها
استكشاف الطباعة عرب مجموعة من قطع األثاث ،وذلك يف إطار مرشوعها
السابق “كريس الصالة” .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”.

تم عرض أعاملها يف “صالون ديل موبايل” مبدينة ميالن اإليطالية (،)2012
و“أسبوع إسطنبول للتصميم” ( ،)2014و“بينايل البندقية” (،)2014 ،2011
وسيتواصل دعم املجموعة لها خالل عام .2017
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برنامج املِ َنح والدعم
برنامج املِ َنح والدعم
من مجموعة أبوظبي
للثقافةوالفنون
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:

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

الدكتورة كرمية الشومل ،اإلماراتية األوىل التي تحصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفنون الجميلة

يف عام  ،2016قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  9منح إلنجاز
مشاريع يف مجاالت القصص املصورة ،واألفالم (الوثائقية والخيال)،
واألدب ،والفنون التشكيلية ،وتصميم األلعاب .ويف العام نفسه ،حصد
املستفيدون السابقون من برنامج منح املجموعة مثار مشاريعهم عىل
أرض الواقع .وخالل العام نفسه أيضاً ،أصبحت الفنانة التشكيلية كرمية
الشومل املولودة يف الشارقة (الصفحة املقابلة) ،والتي حظيت بدعم
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منذ عام  ،2012أول فنانة إماراتية تحمل
شهادة الدكتوراه يف الفنون الجميلة بعد أن نالت هذه الدرجة املرموقة
من جامعة “كينغسنت” يف لندن باململكة املتحدة.
ومنذ عام  ،2008دعمت منح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  20فيلامً
لـ  13مخرجاً إماراتياً .وأثبت العديد من هذه األفالم املمولة جدارته
عرب جوائز وشهادات تقدير دولية ،حيث تجلّت آخر قصص النجاح يف
فوز فيلم “ساير الجنة” للمخرج الحائز عىل العديد من الجوائز املرموقة
سعيد ساملني املري ،بجائزة أفضل فيلم إمارايت طويل” يف مسابقة “املهر
اإلمارايت” ضمن “مهرجان ديب السيناميئ الدويل .“2015
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تسهم هذه املبادرة بدعم التدريب والدراسة
والبحوث الثقافية ملا فيه نفع للمجتمع
اإلمارايت والعامل بشكل عام

وخالل عام  2016أيضاً ،تم عرض فيلم “ساير الجنة” ضمن مختلف دور
السينام يف دولة اإلمارات ،كام تم اختياره للفوز بإحدى جوائز “مهرجان
ماملو للفيلم العريب” يف السويد .ويروي الفيلم ،الذي تم تصويره يف
إمارات أبوظبي والشارقة والفجرية وديب ،قصة الطفل سلطان الذي يهرب
من ظلم زوجة أبيه القاسية ليميض يف رحلة برفقة صديقه سعود للعثور
عىل جدته الحنون.

عيل كشواين
قصة التجهم واإلميان| قصص مصورة

دعمت املجموعة الفنان والرسام اإلمارايت البالغ من العمر  21عاماً عل
كشواين ،الذي يعمل عىل تطوير رشكة إنتاج إماراتية ودار نرش للقصص
املصورة تركز عىل إنتاج أعامل تعكس الجوانب الثقافية وقصص األساطري
يف املنطقة .ويهدف املرشوع عىل املدى البعيد إىل إرساء ثقافة ومجتمع
للقصص املصورة مبالمح إماراتية خالصة ،ويتضمن إصدار كتاب شهري
للقصص املصورة يباع عرب اإلمارات .وقدمت مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون الدعم لرواية “قصة التجهم واإلميان” التي متثل باكورة األعامل
العديدة التي تعتزم الدار الكشف عنها .وقد تم إطالق العمل خالل فعاليات
مهرجان الرشق األوسط لألفالم والقصص املصورة “كوميكون .“2016
وتم تسليط الضوء عىل العمل يف العديد من املعارض اإلقليمية ،وكذلك
يف عدد من الكتب ،مبا فيها “السرية الذاتية لـ شيخة سعيد آل مكتوم”
( ،)2013و“سامل -شهيد العلم” ( .)2013وخالل عام  ،2016تم اختيار
كشواين من قبل “مون بالن” لتمثيل دولة اإلمارات يف حملتها التسويقية
لقلمها الجديد من طراز .M pen

ويؤكد الدعم الذي قدمته مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للفنان عل
كشواين التزامها املتجدد بتطوير فن القصص املصورة ،والذي بدأ عام .2007

أحمد زين
فيلم “ليزا”

دعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون سابقاً املخرج واملنتج اإلمارايت
الحائز عىل جوائز مرموقة أحمد زين إلنجاز أفالم “عتمة” (كود الربيد) عام
 ،2011و“صايف” ( ،)2012و“منحة الوالد” عام  ،2012و“مزرعة الجدة”
(الجزء  )2عام  ،2015والتي حققت متابعة واسعة يف جميع أنحاء الدولة.
وتوىل زين كتابة وإنتاج وإخراج أحدث أفالمه “ليزا” الكوميدي الدرامي،
ّ
والذي يروي قصة “ليزا” الطالبة الربيطانية يف “جامعة نيويورك-أبوظبي”
والتي اقرتح عليها أستاذها تحضري مرشوع تخرج بتصوير فيلم وثائقي حول
أرسة إماراتية تقطن مدينة العني ،لتكتشف خالل تصوير الفيلم مدى كرم
وسخاء املجتمع اإلمارايت من خالل حياة هذه األرسة .وتم إطالق الفيلم يف
عرض عاملي أول خالل فعاليات مهرجان ديب السيناميئ الدويل .2016

مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
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مقتنيات
مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

CHANGE PHOTO

احتفا ًء بالذكرى السنوية العرشين لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
شهدت مقتنيات املجموعة مزيدا ً من التوسع لتضم اليوم أكرث من 100
عمالً فنياً .وقد لعبت املجموعة منذ تأسيسها دورا ً متميزا ً بالتعاون مع رواد
قطاع الفن التشكيل ،وتسلط مقتنياتها الضوء عىل هذا التميز ،كام تعكس
مدى تنوع أساليب التعبري الفني املعارص يف اإلمارات ومنطقة الرشق
األوسط 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.

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 .خالل عام  ،2016أضافت مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون  29عمالً إىل مجموعة مقتنياتها الفنية ،مبا يف ذلك  21عمالً
يف إطار التكليف الحرصي ،و 5أعامل عىل شكل تربعات ،كام اشرتت 3
أعامل ،ليصل العدد اإلجاميل ملقتيات املجموعة إىل  100عمل فني.

“املتحف الوطني لفنون املرأة” ،الواليات
املتحدة األمريكية

أهدت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خالل عام  2016بلوحة “حلم” للفنانة
ميك ،والتي تم إنجازها عام  2012من األكرليك عىل
التشكيلية الدكتورة نجاة ّ
قامش ،وذلك إلدراجها ضمن املقتنيات الفنية الدامئة يف “املتحف الوطني
ميك أول فنانة إماراتية تشارك يف مجموعة
لفنون املرأة” .وباتت الدكتورة ّ
مقتنيات املتحف الكائن يف العاصمة األمريكية واشنطن ،والذي يعمل عىل
تكريم الفنانات املبدعات يف الحارض واملستقبل.

املشاركات الجديدة خالل 2016

أضافت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  21عمالً فنياً جديدا ً إىل مقتنياتها
خالل عام  .2016وشكلت هذه األعامل مبجملها مقتنيات معرض

أحد زوار معرض “املكان واالتحاد :أعامل من مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون”
يطلع عىل عمل “تداخل الساحل” للفنانة زينب الهاشمي .من سلسلة “أوهام حرضية” .تكليف
حرصي من مهرجان أبوظبي  .2016بإذن من الفنانة ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون .هذا
العمل من املقتنيات الفنية ملجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تشتمل مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
عىل أعامل فنية من أنحاء العامل العريب ،مع الرتكيز
بشكل خاص عىل الفنانني اإلماراتيني .وتسهم
املقتنيات يف تعزيز االبتكار واإلبداع والحوار بني
الثقافات املختلفة.

“إمارات الرؤى” الذي أقيم مبناسبة الذكرى الـ  20لتأسيس مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون .واشتملت القامئة عىل:

سارة العقرويب“ ،وردة الصحراء”
محمد األستاد ،بدون عنوان
عامر العطار“ ،عكس الزمن”
خالد الب ّنا“ ،زفاف”
آمنة الدباغ“ ،متحدون”
زينب الهاشمي“ ،تداخل الساحل”
سعيد املدين“ ،املها العريب”
إميان الهاشمي“ ،حولها”
عزة القبييس“ ،حرف الضاد” (ض)
عائشة جمعة“ ،رحيل إىل الداخل”
محمد أحمد إبراهيم“ ،مرشوع القبة”
ليىل جمعة“ ،ورقة”
لطيفة بنت مكتوم“ ،عائلة”
حمدان بطي الشاميس ،بدون عنوان
هند بن دميثان“ ،سدو-بكسل” (نسيج السدو التقليدي)
فاطمة املزروعي“ ،الرجل الذي بنى أمة”
خالد مزينة“ ،املقاهي الشعبية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة”
سالمة نصيب“ ،ذكرى نقوش”
خليل عبد الواحد“ ،أدوات الفنان”

“املكان واالتحاد”

خالل شهر ديسمرب ،سلّط “مركز مرايا للفنون” الضوء عىل مجموعة منتقاة
من مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تم جمعها تحت مظلّة معرض
“املكان واالتحاد” .وض ّم املعرض الذي أرشف عىل تنظيمه الدكتورة
ألكساندرا ماكغيلب ،أعامل  14فناناً إماراتياً ومقيامً ،مبا فيها عمل التكليف
الحرصي الجديد “الغابة املغمورة” (فوريستا سومريسا) للفنانة رند عبد
الجبار التي تم اختيارها يف برنامج اإلرشاد الفني من مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون يف ربيع عام  ،2016حيث عملت آنذاك تحت إرشاف الفنان اإليطايل
املبدع فابريتسيو بلييس .ورافق املعرض برنامج من جلسات النقاش التي
أتاحت للزوار الغوص عميقاً يف أذهان الفنانني املشاركني.

خالل عام  ،2016أضافت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون  29عمالً إىل مجموعة مقتنياتها
الفنية ،مبا يف ذلك  21عمالً يف إطار التكليف الحرصي ،و 5أعامل عىل شكل تربعات ،كام
اشرتت  3أعامل ،ليصل العدد اإلجاميل ملقتنيات املجموعة إىل  100عمل فني.
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معرض “إمارات الرؤى” /أبريل – مايو 2016

ضم معرض مهرجان أبوظبي  ،2016والذي يعترب واحدا ً من أكرب فعاليات الفن التشكيل اإلمارايت ،أعامالً فنية لخمسني فناناً إماراتياً (مبا فيها  20عمل
تكليف حرصي) يستكشفون وطنهم من منظورهم الشخيص .ومع مجموعته الواسعة من املنحوتات واللوحات والكوالج والفيديو واألعامل الفنية الرتكيبية،
استكشف معرض “إمارات الرؤى” األمة اإلماراتية اليوم تحت سبعة مواضيع هي :األمة والوحدة ،الجغرافيا والطبيعة ،العامرة وال ُعمران ،البورتريه والهوية ،الدين
والروحانية ،اللغة والخط العريب ،والتقاليد والرتاث .ورافق املعرض إصدار مطبوعة خاصة ،وتطبيق مخصص ألجهزة اآليباد ،وبرنامج وثائقي ،وآخر تعليمي.

الفنانون اإلماراتيون املشاركون / 50 :عدد زوار املعرض( 4,075 :فوق  7سنوات)

أرشيف الفن اإلمارايت | أبريل 2016

بالتعاون مع

بدعم من مهرجان أبوظبي ،أطلقت “جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية” يف شهر أبريل املوقع اإللكرتوين “أرشيف الفن اإلمارايت” الذي يتيح للباحثني
والفنانني واملهتمني إمكانية االطالع عىل أكرث من  10آالف عمل فني ،ويعترب هذا املصدر التاريخي الرقمي من األصول املهمة لقطاع الفنون التشكيلية يف
البالد .وانضم كل من رئيس الجمعية نارص عبد الله ومدير مرشوع األرشيف عل العبدان إىل جلسة نقاش ضمن إطار مهرجان أبوظبي .2016

الفنانون اإلماراتيون املشاركون /2 :تم إطالق املرشوع بحضور  34شخصاً (فوق 18عاماً)

برنامج اإلقامة الفني من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون | أبريل – مايو 2016

استضافت الفنانة اإلماراتية املبدعة فاطمة لوتاه  -املقيمة يف مدينة فريونا اإليطالية  -الفنانتني الشابتني أروى السالمي وندى العامري ملدة عرشة أيام ضمن
ورشة عمل يف مرسمها مبدينة فريونا تحت عنوان “صنع الفن  ...عيش الفن” .وبهذا الصدد قالت لوتاه“ :أعتقد بأن هذا النوع من برامج اإلقامة مهم جدا ً بالنسبة
للفنانني الشباب ،فمع تطور أسلوبهم الفني يتعلمون املزيد حول أهمية الحياة كفنانني .إن حيايت مبجملها تتمحور حول ف ّني ،وقد أردت أن أتشارك معهم ذلك”.

الفنانات اإلماراتيات املشاركات3 :

معرض “إمارات الرؤى” :حوار الفنانني | مايو 2016

ناقشت ثالث من الفنانات املكلفات لهذا العام أساليبهن الخاصة يف ابتكار أعاملهن .واستكشف الحضور كيف جابت الفنانة سارة العقرويب اإلمارات السبع
إلبداع منحوتتها البلورية “وردة الصحراء” ،وكيف سافرت الفنانة عائشة جمعة يف رحلة تأمل واستكشاف داخلية أمثرت عن عملها “الرحيل إىل الداخل”،
وكيف جمعت الفنانة هند بن دميثان نسيج السدو التقليدي مع شاشات الكريستال السائل  LEDيف عملها “سدو بكسل”.

الفنانات اإلماراتيات املشاركات ، 3 :الحضور 18( 32 :عاماً فام فوق)

الطبيعة :خلق وإبداع :جوالت الفنانني| سبتمرب -أكتوبر 2016

خلق وإبداع” ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي  2017وبالتزامن مع الدعوة املفتوحة للمشاركة يف املعرض ،نظمت مجموعة
يف إطار التحضري ملعرض “الطبيعةٌ :
أبوظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع “هيئة البيئة -أبوظبي” رحالت للفنانني إىل “منتزه القرم الوطني” ،و“محمية الوثبة لألرايض الرطبة” ،ومحمية “ديليكا”
لحامية الغزالن واملها العربية .وقام مرشدون مختصون مبرافقة الفنانني املشاركني الذين سيوظفون هذه الزيارات يف إثراء تجاربهم وأعاملهم يف املعرض.

املشاركون( 52 :فوق  18عاماً)

برنامج إقامة الفنانني لدى منظمة “سرين”  Accelerate@CERNاإلمارات العربية املتحدة| أكتوبر 2016

بالتعاون مع

ألول مرة يف تاريخها ،استضافت “املنظمة األوروبية لألبحاث النووية” (سرين) التي تعترب أضخم مخترب لفيزياء الجزيئات ،فناناً تشكيلياً إماراتياً لردم اله ّوة
بني الفن والعلوم .وتم اختيار الفنانة عائشة جمعة (الصفحة املقابلة) حيث قضت شهرا ً كامالً من العمل بصحبة مجموعة من العلامء املقيمني.

الفنانون اإلماراتيون املشاركون1 :

معرض “املكان واالتحاد :أعامل من مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون”| أكتوبر  - 2016يناير 2017

استعرض “مركز مرايا للفنون” يف الشارقة مجموعة من املقتنيات الفنية الخاصة مبجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،ومن ضمنها أعامال لـ  14فناناً إماراتياً
ومقيامً يف مواضيع الوطن والهوية والتواصل والحياة البدوية بالرجوع إىل بلدان ومدن مختلفة ،بدءا ً من اإلمارات العربية املتحدة وفلسطني وصوالً إىل
جيف وشانغهاي .وسلّطت هذه األعامل الضوء عىل القواسم املشرتكة التي تجمع الناس من مختلف الجنسيات ،مع تركيز خاص عىل دولة اإلمارات اليوم.

الفنانون املشاركون /14 :زوار املعرض650 :

CHANGE PHOTO

الفنانة اإلماراتية عائشة جمعة ،املشاركة يف برنامج إقامة
الفنانني لدى منظمة “سرين” Accelerate@CERN

معرض “فن أبوظبي”| نوفمرب 2016

خالل معرض “فن أبوظبي” ،استعرض جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون املقتنيات الفنية الخاصة باملجموعة ،إىل جانب برنامج يومي تضمن  13جلسة
نقاش ومشورة .وقام الفنانون األعضاء يف مبادرة “رواق الفن اإلمارايت” ،مبن فيهم عزة القبييس وأحمد الفاريس وآمنة الدباغ وكرمية الشومل ورند عبد الجبار
وخليل عبد الواحد ،بتدقيق أعامل الفنانني الصاعدين.

الفنانون املشاركون81 :
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أعضاء مبادرة “رواق الفن اإلمارايت” التي أطلقتها “مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون” | يناير – ديسمرب 2016
عبد العزيز الفضيل
عبد القادر الريس
عبد الرحيم سامل
عبد الرؤوف خلفان
عفراء الحامد
أحمد الفاريس
عائشة جمعة
عيل بن عمري
أحمد العيل
أمرية العويض
عامر العطار
آمنة الدباغ
آمنة الفرض
آمنة املعامري
العنود العبيديل
أروى السالمي
عائشة حارض
عزة القبييس
بدرية املازمي
دانة املزروعي
ظبية الرميثي
ابتسام عبدالعزيز
إميان الحامدي
إميان الهاشمي
إرساء الفاريس
فيصل عبدالقادر
فايزة مبارك
فرح الفرض
فرح القاسمي
فريد محمد الريس
فاطمة املزروعي

فاطمة البدور
فاطمة لوتاه
فاطمة الطنيجي
حمدان بطي الشاميس
هاشل اللميك
جالل لقامن
جامل السويدي
كرمية الشوميل
خالد عبدالرحمن الهاشمي
خالد البنا
خالد مزينة
خالد الشعفار
خالد عبد الواحد
خولة درويش
ملياء قرقاش
ليىل جمعة
مها أمريي
محمود أحمد
ميثاء عبدالله
ميثاء الكعبي
ميثاء املهريي
مريم الفاليس
مطر بن الحج
مي راشد الشاميس
محمد االستاد
محمد املزروعي
محمد كاظم
محمد مندي
موزة املطرويش
نبيل املحرييب
ندى العامري

نجاة ميك
نرصة البوعينني
نايف عيىس البلويش
نور السويدي
نورة العامري
نورة رماح
نورة عيل الرمحي
نوف العجمي
نورة العيل
عبيد رسور
ريم فلكناز
سعيد خليفة
سعيد محمد املدين
سقاف الهاشمي
سالمة املزروعي
سالمة املنصوري
سالمة نصيب
سعود الظاهري
سارة سليم
سارة الغرويب
سارة إبراهيم
شيخة أحمد سامل
شمة العسريي
شمسة الظاهري
الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان
سمية السويدي
تقوى النقبي
وفاء خازندار
يوسف الهرمودي
زينب الهاشمي

فعاليات الدورة  34من املعرض السنوي لـ “جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية”
تحت شعار “سفينة نوح” | يناير – مارس 2016
برعاية :سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ،ويل العهد نائب حاكم الشارقة

بالتعاون مع

ألول مرة يف تاريخه ،شغل املعرض السنوي لـ “جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية” موقعني ثقافيني يف دولة اإلمارات .ومن أصل الفنانني املشاركني
البالغ عددهم  34( 42منهم مقيمني يف الدولة) ،عرض  27منهم أعامله يف “متحف الشارقة للفنون” ،و 7آخرون يف “منارة السعديات” بأبوظبي .وبإرشاف
محمد املزروعي ،طرح موضوع “سفينة نوح” حالة التناغم التي تجمع بني جميع الكائنات عىل األرض ،وتعايش ما يزيد عىل  200جنسية مختلفة اليوم يف
دولة اإلمارات .وقد دعمت “مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون” هذه املبادرة التي اشتملت عىل إصدار منشور خاص ومجموعة من الجوائز التي ص ّممتها
الفنانة اإلماراتية عائشة جمعة.

الحضور /800 :الفنانون املشاركون 36 :فناناً

برنامج “اإلرشاد الفني” يف مجال الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون | مارس 2016

الفنان أحمد الفاريس ،عضو مبادرة “رواق القن اإلمارايت”.

سافرت الفنانة رند عبد الجبار املقيمة يف دولة اإلمارات إىل مدينة البندقية للحصول عىل اإلرشاد الفني من الفنان التشكيل اإليطايل الشهري فابريتسيو
بلييس .ومن شغفهام املشرتك ببناء القوارب ،دأبت عبد الجبار لدى عودتها إىل اإلمارات عىل ابتكار عملها الرتكيبي “فوريستا سومريسا” من الزجاج
والضوء والصوت والفوالذ والخشب مستحرض ًة من خالله إيقاع وروح مدينة البندقية.

املشاركون2 :
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رواق الفن اإلمارايت
مبادرة رواق
الفن اإلمارايت

توفر مبادرة رواق الفن اإلمارايت موردا ً مهامً مكرساً لتشجيع
الفنون التشكيلية اإلماراتية عربياً وعاملياً ،وإتاحة املجال
أمام املامرسني للوصول إىل ما يلزمهم يف هذا الشأن من
فرص ومعلومات ودعم.

تم إطالق هذه املبادرة يف عام 2010؛ وهي متثل منصة بحثيّة توثيقيّة،
ومصدرا ً إلكرتونياً للمعرفة والتعليم واملعلومات ّية .وتتوجه املبادرة إىل
الفنانني اإلماراتيني حرصياً ،حيث تهدف إىل رفع نسبة تقدير قطاع الفن
املحل بني أوساط أصحاب قاعات العرض الفنية والقيمني الفنيني
والجمهور العام.

املشورة والدعم املهني

تتضمن املبادرة مجموعة من الجلسات الفردية للفنانني اإلماراتيني والتي
توفر االستشارات الالزمة لهم يف مسرية تطورهم املهني ،بدءا ً من تطوير
محفظة أعاملهم وتسويقها والرتويج لها .ونجحت مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون خالل عام  2016يف إقامة ما يزيد عىل  45جلسة 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  2016يف مضاعفة عضوية رواق الفن
اإلمارايت التي انعكس تأثريها من خالل هذا الدليل يف مضاعفة حجمها
مبعدل يفوق الضعف.

الفرص

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.
يف العام  ،2016تم إطالق العديد من املبادرات منها :برنامج اإلرشاد الفني
من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،وبرنامج اإلقامة الفني من مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون.

التمويل وعروض التكليف الحرصية

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 ملسرية الفنانة التشكيلية كرمية الشومل يف
متابعة دراسـاتها العليا لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كينغسنت يف لندن
لتصبح بذلك أول فنانة إماراتية تنال درجة الدكتوراه يف اختصاص الفنون
الجميلة.

املعارض

تواظب مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عىل إطالق املعارض واملطبوعات
التي تسهم يف تعميق تقدير الجمهور للفن التشكيل اإلمارايت وتعزيز التبادل
املعريف .يف عام  ،2016اشتملت أبرز أنشطة فريق الفنون التشكيلية يف
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عىل معرض “إمارات الرؤى” الذي شارك
فيه  50فناناً إماراتياً (من خالل  30عمالً مستعارا ً و 20عمل تكليف حرصي)،
وسيقوم الفريق بجولة إىل العاصمة األملانية برلني يف سبتمرب  2017ضمن
فعاليات معرض “أسبوع فن برلني”.

خلق وإبداع”
وبدأ الفريق خالل الصيف العمل عىل معرض “الطبيعةٌ :
ضمن إطار مهرجان أبوظبي  .2017وكجزء من دعوته ألعامل التكليف،
قدم للفنانني جوالت منظمة إىل ثالث محميات طبيعية تابعة لـ “هيئة
البيئة – أبوظبي” .وانتهى العام باستضافة “مركز مرايا للفنون” مجموعة
مختارة من املقتنيات الفنية الخاصة مبجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ضمن معرض “املكان واالتحاد” ،كام سلط جناح مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون يف معرض “فن أبوظبي  ”2016الضوء عىل املقتنيات الفنية
الخاصة باملجموعة.

وخالل عام  ،2016تعاونت املجموعة مع خمس مؤسسات كربى لتطوير
مشاريع للفنون التشكيلية وهي“ :جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية”،
واملنظمة األوروبية لألبحاث النووية “سرين” ،و“هيئة البيئة – أبوظبي”،
و“مركز مرايا للفنون” ،و“هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة”.

بحلول نهاية عام  ،2016شهدت مبادرة “رواق الفن
اإلمارايت” التي تعنى بالفنانني التشكيليني من مختلف
أنحاء الدولة زيادة يف عدد أعضائها إىل  92عضواً.
“متحدون” ،عمل فني آلمنة الدباغ .عرض يف
معرض “املكان واالتحاد :أعامل مختارة من
املقتنيات الفنية ملجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون” يف مركز مرايا للفنون يف الشارقة (.)2016
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تعزيز
التعليم
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فعالية “املبتكر” |  4-3مارس 2016

تهدف هذه املبادرات إىل تعزيز وتطوير
األداء التعليمي يف العديد من مواد ومواضيع
املناهج الدراسيّة.

نظم رائد األعامل محمد أمني بلعريب ورش عملٍ عىل مدار  4أسابيع جمعت طالباً من مختلف أنحاء اإلمارات لصنع سيارة بالحجم الفعل من رقائق
الخشب ثالثية األبعاد من تصميم محمد الهاشمي .وأرشف عىل الورش عدد من الخرباء يف مجاالت تصميم الشعارات ،والطائرات بدون طيار ،والطباعة
ثالثية األبعاد ،والتصميم اإلبداعي ،وتقنية الواقع االفرتايض .وتم طالء العمل النهايئ عرب طائرات بدون طيار أمام جمهو ٍر حي عىل كورنيش أبوظبي يف إطار
فعالية “املبتكر  .”2016وذلك بهدف تجسيد العالقة الوثيقة بني التكنولوجيا واالبتكار والفن بالتعاون مع “لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا” ومؤسسة”
تيك شوب”.

املشاركون( 19 :األعامر  25-18عاماً)  -الحضور1000 :

رواق الفكر | أبريل 2016

عاد مهرجان أبوظبي مجددا ً يف عام  2016لتقديم سلسلة ندواته الحوارية السنوية ضمن مبادرة “رواق الفكر” .وتهدف هذه السلسلة إىل تعميق الحوار
الب ّناء بني كبار الشخصيات الفاعلة يف ميادين الفكر والسياسة والثقافة ،إضافة إىل عموم الجمهور .ومنذ عام  ،2010نظمت مبادرة “رواق الفكر”  22ندوة
حوارية ،واستضافت  98متحدثاً ،واستقبلت أكرث من  2500شخص من الجمهور ،كام قدمت ما يزيد عىل  35ساعة من الحوار الب ّناء واملتع ّمق.
فيليب أبلواغ – جامعة الشارقة :قدم املصمم الغرافييك الفرنيس الشهري فيليب أبلواغ (الذي رسخ هوية “متحف اللوفر أبوظبي”) سلسلة ألحدث تصاميمه
من امللصقات والشعارات إليضاح أسلوبه اإلبداعي الفريد.
القطاعات اإلبداعية يف دولة اإلمارات :أفق جديد – جامعة زايد :تتضمن جلسة النقاش هذه كلمة رئيسية يلقيها جون نيوبيغن ،رئيس مؤسسة “كرييتف
إنغالند” ،ويديرها أحمد العنزي (امللقّب بالبدوي املعارص) بحضور طالب من جامعة زايد لتسليط الضوء عىل منو القطاعات اإلبداعية والثقافية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة خالل العقد املايض والتحديات املحتملة يف املستقبل.
الفن والدبلوماسية – “أكادميية اإلمارات الدبلوماسية” :استضافت “أكادميية اإلمارات الدبلوماسية” ،التي تعترب رصحاً أكادميياً إلعداد الجيل الجديد من
الكوادر الدبلوماسية اإلماراتية ،ندوة حوارية لتعريف الطالب عىل مفهوم وسياق وتاريخ وتأثري استخدام الفنون والثقافة يف املجال الدبلومايس.

الحضور( 417 :األعامر  22 - 18عاماً)

جولة رواية القصص | أبريل 2016

احتفا ًء بفن الحكاية والتناقل الشفهي للرتاث والكتابة اإلبداعية ،قام اثنان من رواة القصص بجولة عىل أربعة دور حضانة يف عجامن ورأس الخيمة وأم
القيوين والفجرية بغية اصطحاب األطفال يف رحاب العامل الرائع لألدب واإلبداع .وتهدف هذه املبادرة إىل تعريف الشباب اإلمارايت يف التعبري الثقايف،
ومتكني الوصول إىل املوروث الثقايف اإلمارايت ،ونقل كنوز الرتاث إىل األطفال والجيل املقبل.

الحضور( 154 :األعامر  4 - 2سنوات)

وزارة العلوم | أبريل 2016

بالتعاون مع

مل يفيض باملبدعني واملهندسني واملفكرين والنظريات عرب باقة من العروض (الصفحة
نزوالً عند رغبة الجمهور ،اصطحبت وزارة العلوم األطفال إىل عا ٍ
املقابلة) وورش العمل التي أقيمت يف أبوظبي و“مدينة زايد” وساهمت بإعادة صياغة فهمنا للعامل املعارص .ومن هنا ،انبثقت فكرة معرض “وزارة العلوم
 -العرض الحي” الذي يستند إىل عرض متجول مشابه يف اململكة املتحدة.

الحضور 6( 2237 :سنوات فام فوق)

املهرجان تحت الضوء | أبريل 2016

التقى أعضاء من “أوركسرتا باريس” عددا ً من النقاد الكبار مع إقامتها تدريبات مفتوحة عىل مرسح قرص اإلمارات بحضور طالب من مدرسة “ليسيه
فرانسيه تيودور مونو” ،ومدرسة “كامربدج” الثانوية ،و“أكادمييةجيمز” األمريكية ،و“جمعية أبوظبي للتعليم املنزيل” ،و“شبكة التعليم املنزيل بأبوظبي”.
وأتيحت الفرصة أمام صناع املرسحيات والفنانني الطموحني إللقاء نظرة حرصية من وراء الكواليس عىل مرسحية “األمري الصغري” ،واستكشاف اإلبداع
الفني ملعدّي العرض نك لويد ويرب وجيمس دي ريد.

املشاركون 7( 150 :أعوام فام فوق)

وزارة العلوم

العودة إىل املدارس | أبريل 2016

تهدف مبادرة “العودة إىل املدارس” إىل إلهام وتثقيف الطالب عرب سلسلة عروض أدائية مصغّرة وجلسات تعليمية مع جوي ألكساندر ،وألفريدو
رودريغيز ،وكارلوس أكوستا ،والنغ النغ (مبشاركة طالب من “مركز البيانو” التابع لوزارة الثقافة وتنمية املعرفة).

الحضور 4( 572 :أعوام فام فوق)

معرض “فن أبوظبي” | نوفمرب 2017

نظم جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف املعرض العاملي “فن أبوظبي” جوالت وندوات حوارية وتعريفية لطالب “كليات التقنيات العليا” يف
أبوظبي و“مدينة زايد” ،والفجرية ،وجامعة باريس السوربون – أبوظبي ،وجامعة الشارقة.

املشاركون 25 - 18( 91 :عاماً)
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الفنون
والبيئة

37

تعزيز الهوية
اإلماراتية

تهدف هذه املبادرات إىل رفع نسبة الوعي
والفهم البيئي

تهدف هذه املبادرات إىل تعزيز الهوية
الثقافية لإلمارة ومتكني وصول الجميع إىل
عامل الفنون

مغامرات الفنون

أساليب الرؤية

أساليب الرؤية | أبريل 2016
بالتعاون مع

سلسلة من ورش العمل واملحارضات التي تهدف إلثراء فهم الطالب حول الفنون التشكيلية العاملية الحديثة واملعارصة ،وتعزيز مستويات اإلبداع
ٍ
ألغراض فنية ،والذي
لديهم .تضمنت هذه السلسلة يف عام  2016ورشة مميزة عرفت طالب “جامعة زايد” عىل أسلوب استخدام عملية األكسدة
أبدعه محمد األستاد ،الرسام اإلمارايت والفنان املكلف من قبل مهرجان أبوظبي (الصورة أعاله) .ويعتمد األستاد تقنية مبتكرة يطلق عليها اسم “دانات
الشواطئ” ،حيث يدفن اللوحات القامشية مع الحديد ومسحوق الحديد تحت الرمال الرطبة بغية ابتكار أعام ٍل فنية من خالل عملية األكسدة .وانضم
الطالب إليه يف تلك العملية ليستخرجوا اللوحات بعد أسبوعني من رمل الشاطئ.

املشاركون( 15 :األعامر 25 – 18 :عاماً)

تسليط الضوء عىل جامل املنطقة الغربية| أبريل 2016

تعد املنطقة الغربية من أجمل املناطق يف دولة اإلمارات ،وال تزال الطبيعة فيها مبنأى عن حركة التطور العمراين ،ولكن وترية التنمية بدأت تتجىل
يف تلك املنطقة رسيعاً .ومبشاركة من املصورة اإلماراتية علياء الشاميس ،وضمن مبادرة “رواق الفن اإلمارايت” التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ،ستتاح لطالب “كليات التقنية العليا” الفرصة الكتشاف التقنيات التي يحتاجونها اللتقاط الصور املثىل التي تؤهلهم لدخول مسابقة “صور
من الغربية” ،وهي إحدى أضخم مسابقات التصوير عىل مستوى أبوظبي ،وتقام برعاية ديوان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية.

املشاركون( 6 :األعامر 22 - 19 :عاماً)

مغامرات الفنون| أبريل 2016

تهدف فعالية “مغامرات الفنون” إىل تنمية شخصية الطفل وبناء الشعور بالهوية واالنتامء .حيث جمع مخيم مهرجان أبوظبي (لصورة أعاله) أطفاالً
من مختلف دور األيتام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ورش عمل ركزت عىل املوسيقى ،وصنع الفخار ،والوسائط املتعددة ،إضاف ًة إىل تقديم
عرض أدايئ من املرسح العريب.

املشاركون( 45 :األعامر  11-4عاماً)

رشكة “مرسح عيال زايد للفنون” -الرصاصة| أبريل 2016

قدّم مهرجان أبوظبي ،بالتعاون مع رشكة “مرسح عيال زايد للفنون” ،العرض املرسحي “الرصاصة” الذي اقتبسه محمد رفعت عن قصة من تأليف
توفيق الحكيم .ومتحورت هذه الكوميديا الخفيفة حول زوجني حديثي العهد تبدو عالئم الحب عليهام إىل أن يجدا نفسيهام أمام شخص مسلح
ومختل عقلياً يرص عىل قتل أحدهام .وهنا يتالىش الحب ويدرك الثنايئ أنهام يحبان نفسيهام أكرث مام يحبان بعضهام.

الحضور( 159 :جميع األعامر)
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املوروث
الثقايف

35

رواق الكتاب | يناير -مارس 2016

تهدف هذه املبادرات إىل إحياء الرتاث
العريق لدولة اإلمارات العربية املتحدة
الخالقة.
واالحتفاء بالهوية الثقافية اإلماراتية ّ

تهدف مبادرة “رواق الكتاب” ،أحدث برامج مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،إىل دعم وتطوير الكتاب اإلماراتيني الناشئني واملرموقني عىل ٍ
حد
سواء من خالل إقامة ورش عمل وإصدار مطبوعات .وقد نظم الربنامج خالل عام  2016ثالث ورش عمل يف الشارقة وأبوظبي للمؤلفني الناشئني،
باإلضافة إىل حفل إطالق مجموعة من الكتب (الصفحة املقابلة) يف قرص اإلمارات .وتم إصدار  6كتب ملؤلفني إماراتيني بالتعاون مع “اتحاد الكتاب
اإلماراتيني” ومجموعة من دور النرش مثل “دار الهدهد” ،و“دار هامليل” ،و“دار نبطي للنرش” ،وهي“ :املنطاد العجيب” لشيامء املرزوقي ،و“أحب
حجاب أمي الجميل” مليثاء الخياط ،و“البطاريق البدوية” ألسامء الكتبي ،و“دون” لخولة الطاير ،و“رباعيات الخيام” ملحمد نور الدين ،و“رؤى فلسفية
يف الحكم والفروسية” لعل أبو الريش.

املشاركون( 120 :األعامر  25 - 18عاماً) /عدد الحضور يف حفل إطالق الكتب( 156 :فوق  18عاماً)

املهرجان يف الحديقة :حيث يزهر اإلبداع | أبريل 2016
تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان

استقبلت حديقة “أم اإلمارات” ،أقدم حدائق أبوظبي ،مجموعة من العروض املوسيقية وورش العمل يف ختام فعاليات مهرجان أبوظبي  ،2016تحت
عنوان “املهرجان يف الحديقة :حيث يزهر اإلبداع” .وقد أطلق األطفال العنان إلبداعهم خالل ورش عملٍ فنية أُقيمت يف صالة الحديقة ،وتضمنت
ٍ
فقرات موسيقية أمتعت الحشود
صنع الدمى والرسم البندويل .فيام قدمت فرقة “سام كوارتيت” والفنانان اإلماراتيان محمد العويض وإميان الهاشمي
يف املرسح املفتوح.

الحضور( 880 :جميع األعامر)

حفلة الفنان يان-سني| أبريل 2016

قبيل إطالق ألبومه الغنايئ األول ،حل الفنان املغريب يان-سني ضيفاً عىل مهرجان أبوظبي بدعوة من “الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي” ،ليقدم
مجموع ًة من األغاين العربية واإلنكليزية والفرنسية إىل جانب  4موسيقيني خالل ليل ٍة موسيقية مميزة .ويبلغ يان-سني  22عاماً من العمر ،وكان أحد
املتسابقني النهائيني يف برنامج “استوديو 2إم” املغريب الشهري ،كام بلغ مرحلة نصف النهايئ يف الربنامج الفرنيس “ذا فويس” عام .2015

الحضور( 120 :فوق  18عاماً)

ورشة عمل الشعر اإلمارايت الحديث| أبريل 2016

ت ُعد املنطقة الغربية وجه ًة تقليدية مميزة يف الثقافة والتاريخ ،وتتجىل فيها العالقة بني الحب واألشعار بأبهى صورها .ويف إطار فعاليات “أسبوع
املكتبة” يف “كليات التقنية العليا” ،انضمت طالبات “كلية الرويس للطالبات” إىل الشاعرة عفراء عتيق الرائدة يف مجال الشعر املنطوق للتعرف
عىل الشعر اإلمارايت الحديث.

املشاركون( 28 :األعامر  25 - 18عاماً)

أمسية بيانو مع ريتشارد ساكسيل| أبريل 2016

أحيا ريتشارد ساكسيل ،أحد أكرث عازيف بيانو الحفالت تنويعاً بني أبناء جيله ومن أبرز عازيف قامئة “ستاينواي” الشهرية ،ليل ًة موسيقية مميزة رافقته
فيها معجزة مدرسة “كرانل أبوظبي” عازفة البيانو هانا وو .حيث قدما مقطوعات موزارت وديبويس وشوبان وسوناتا “قصة بابار  -الفيل الصغري”
لربيدج وبولينك.

الحضور( 220 :جميع األعامر)

فيلم “ذيب”| أبريل 2016
بالتعاون مع
رواق الكتاب

تدور أحداث الفيلم الذي ُرشح لجائزة “األوسكار” حـول فتى بدوي ينضم ألخيه يف مرافقة ضابط بريطاين عرب الصحراء الكربى يف مكانٍ نا ٍء من
اإلمرباطورية العثامنية يف عام  .1916وتال عرض الفيلم يف “جامعة نيويورك-أبوظبي” ندوة حول صناعته مع املخرج ناجي أبو نوار ،واملنتج روبرت
لويد ،وأدارت الحوار املخرجة واملنتجة اإلماراتية نجوم الغانم .وانضم للحضور أعضاء من “دورة صناع األفالم الشباب” يف مهرجان أبوظبي.

الحضور( 153 :فوق  18عاماً)
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تنمية ذوي
االحتياجات
الخاصة والصحة

تدعو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إىل
االستعانة بالفنون ملساعدة عىل املرىض
عىل الشفاء ،باإلضافة إىل حفز التنمية
املعرفية والجسدية لدى األطفال والشباب
من ذوي االحتياجات الخاصة.

فيلم “أجنحة الحياة”| أبريل 2016

بالتعاون مع

ج
بعد نجاح العرض املرسحي الناجح يف عام “ 2015أين الجريان؟” ،عاد طالب ذوي االحتياجات الخاصة يف “مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية” مع إنتا ٍ
جديد بتكليف من مهرجان أبوظبي .وهو فيلمٍ موسيقي خيايل لألطفال تتمحور قصته حول العناية بالبيئة؛ حيث تدور أحداثه حول صبي يكتشف أن لديه
جناحني ،ولكن ملاذا؟ رسعان ما يدرك أن كل ريش ٍة يف جناحيه متثل عنرصا ً من عنارص العامل الطبيعي ينبغي عليه االعتناء به (الصفحة املقابلة).

الحضور( 1410 :جميع األعامر)

مسابقة جامعة أبوظبي يف الرسم للتوحد| أبريل 2016

استضافت كلية اآلداب والعلوم يف “جامعة أبوظبي” الدورة الثانية من “مسابقة جامعة أبوظبي يف الرسم للتوحد” بالتزامن مع شهر التوعية العاملي
حول اضطراب طيف التوحد .وتحتفي هذه املسابقة السنوية بامللكات اإلبداعية امله ّمشة للمصابني باضطراب طيف التوحد .وتهدف إىل دمج هؤالء
املرىض باملجتمع من خالل توعية املجتمع مبواهبهم اإلبداعية.

الحضور( 200 :األعامر  25-18عاماً)

معرض “تص ّور هذا!” | يناير-أبريل 2016
بالتعاون مع

واصل مهرجان أبوظبي عمله الرائد يف مجال التوحد والفنون ،حيث نظم بالتعاون مع مؤسسة “ستارت” سلسلة من ورش العمل اإلبداعية لألطفال
املصابني بالتوحد ،مبن فيهم طالب “مركز نيو إنغالند لألطفال يف أبوظبي” ،و“مركز املستقبل لذوي االحتياجات الخاصة” ،و“جمعية اإلمارات
ٍ
معرض أُقيم يف الغالرييا عىل جزيرة املارية.
للتوحد” ،ومؤسسة “أهداف اإلمارات” .وتكللت تلك الورش من خالل

املشاركون( 177 :األعامر  11-3عاماً) /زوار املعرض( 1450:جميع األعامر)

املوسيقى يف املستشفيات | أبريل 2016

أثبتت الدراسات أن املوسيقى تساهم يف رفع معدالت شفاء املرىض ،وتستكمل تقنيات العالج التقليدية ،كام تقلل من املشاكل النفسية الناجمة عن
اإلقامة يف املستشفيات .وعليه ،كان مهرجان أبوظبي سباقاً إىل تقديم الفعاليات املوسيقية يف املستشفيات منذ عام  ،2009فيام واصلت مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون التشجيع عىل توظيف دور املوسيقى يف قطاع الرعاية الصحية اإلمارايت .ويف عام  ،2016حظي املرىض وأرسهم وطاقم الرعاية
الصحية ضمن  4مستشفيات يف أبوظبي والعني ورأس الخيمة مبجموع ٍة من العروض املوسيقية قدمها الفنانون إميان الهاشمي ،ومحمد العويض،
وشريين تهامي عىل آالت البيانو والغيتار والعود.

الحضور( 525 :فوق  18عاماً)

مرشوع “الدراما” يف جامعة نيويورك-أبوظبي| أبريل 2016

تحتفي هذه الفعالية باملهارات اإلبداعية واملرسحية لألطفال املصابني باضطراب التوحد ممن شاركوا يف مرشوع “الدراما” بـ “جامعة نيويورك-
أبوظبي” .وتحت إرشاف وتوجيه الفنانة األمريكية مينا ليتشوين من “مؤسسة دوبوميدي” ،قامت مجموعة من طالب جامعة نيويورك-أبوظبي بالتعاون
مع أطفال مصابني بالتوحد من “مركز أبوظبي للتوحد” التابع لـ”مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة” .وعرضوا أعاملهم
خالل مهرجان أبوظبي .2016

املشاركون( 55 :األعامر  11 - 3عاماً)

فيلم “أجنحة الحياة”

TAWAM HOSPITAL

سلسلة الفعاليات املوسيقية “ألحان”| أبريل-ديسمرب 2016

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( 303 :فوق  18عاماً)

30

االحتفاء
بالتميز
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تهدف هذه املبادرات إىل االحتفاء باألعامل اإلبداعية
املتميزة لدى طلبة الجامعات والخريجني الجدد،
وذلك ضمن أمناط الفنون املختلفة.

جائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون -جلف كابيتال | مارس 2016
بالتعاون مع

تهدف “جائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون -جلف كابيتال” ،التي أطلقت عام  ،1996إىل تكريم اإلبداع املتميز للفنانني الشباب.
وقام راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير الثقافة وتنمية املعرفة ،بتقديم هذه الجائزة عام  2016لجامنة
الهاشمي التي تدرس التصميم الغرافييك يف “جامعة زايد” يف ديب بحضور الدكتور كريم الصلح ،أحد املؤسسني والرئيس التنفيذي يف “جلف
كابيتال”؛ وهدى إبراهيم الخميس ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون .وجمعت الهاشمي يف عملها املبتكر الجامليات الجريئة مع البساطة،
بطريقة تعكس حركة الفن والتصميم العريب املعارصة .وتم عرض عملها الذي حمل عنوان “ ”Degree Typefaceيف بهو مرسح قرص اإلمارات.

املتقدمون للمسابقة( 9 :األعامر  25 - 18عاماً) /عدد حضور االفتتاح( 109 :األعامر  25 - 18عاماً)

جائزة الفنون التشكيلية من مهرجان أبوظبي  -جلف كابيتال | أبريل -مايو 2016
بالتعاون مع

تك ّرم “جائزة الفنون التشكيلية من مهرجان أبوظبي” كل عام طالباً إمارات ّياً إلبداعه املتميز يف عمل فني مستوحى من معرض مهرجان أبوظبي .وقد
فازت بجائزة  2016الفنانة سارة األحبايب من “جامعة نيويورك-أبوظبي” ،وذلك عن عملها “هذا رأيهم يب” املستوحى من معرض “إمارات الرؤى” الذي
أقيم عام .2016

املتقدمون للجائزة( 140 :األعامر  25 - 18عاماً)

جائزة كريستو وجان-كلود | أبريل 2016

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
بالتعاون مع

ت ُقدّم جائزة “كريستو وجان-كلود” من قبل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالرشاكة مع “جامعة نيويورك-أبوظبي”؛ وهي مبادرة تشجع طالب الجامعات
والخريجني الجدد اإلماراتيني عىل إنجاز عمل فني يستلهم روح التجربة املتميزة للفنانني كريستو وجان-كلود ،ليتم عرضه أمام الجمهور .وكانت الجائزة
لعام  2016من نصيب العمل الفني “طريق الحرير” (الصفحة املقابلة) ،الذي أبدعه ثالثة من طالب “الجامعة األمريكية بالشارقة” ،وهم محمد أبو الهدى
وخالد خريي التميمي من األردن ،وغانم محمد يونس من مرص .وتم عرضه يف “جامعة نيويورك-أبوظبي” ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي .2016

املتقدمون للجائزة( 18 :األعامر  25 - 18عاماً) /الزوار( 500 :فوق  18عاماُ)

جائزة مبادلة للتصميم | ديسمرب 2016
بالتعاون مع

تك ّرم “جائزة مبادلة للتصميم” إبداع الشباب اإلمارايت يف مجايل التصميم والعلوم .واقرتح املتقدمون للجائزة مرشوعاً لتصميم “منطقة إبداع ّية”
تدعم توظيف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون ضمن أحدث منشأة للرعاية الصحية ،أو بيئة تعليمية أو مؤسسة متخصصة
بالطريان انسجاماً مع “رؤية أبوظبي  .”2030وقد ُمنحت الجائزة يف عام  2016إىل منى عبد الله العل لرؤيتها اإلبداعية حول منشأة لرعاية املصابني
بأمراض مزمنة وأرسهم .واستوحت العل رؤيتها من نبات القيقب والذي يُستخدم عاد ًة لعالج التهاب املفاصل الروماتويدي ويتواجد يف املناطق
الجبلية مبنطقة رأس الخيمة.

املتقدمون للجائزة( 10 :فوق  18عاماُ)

جائزة الرسوم والقصص املصورة من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون | نوفمرب 2016

فن الرسوم والقصص
متثل “جائزة الرسوم والقصص املصورة من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون” منص ًة وطنية تنافسية تهدف إىل االرتقاء مبامرسات ّ
املص ّورة ورفع شأنه وتعزيز قيمته كأدا ٍة فعالة لإلبداع والتوعية ثقافية .وفازت الفنانة أسامء الرميثي ،خريجة “جامعة زايد” ،بالجائزة لعام  2016عن
عملها الفني “املنعطف” ،وهو عبارة عن قصة مص ّورة ثنائية اللغة تحيك قصة فتاة تصارع األصوات التي تسمعها يف داخلها .ووقع اختيار لجنة التحكيم
املؤلّفة من الفنان محمد عابدين ،وجالل لقامن ،وخالد بن حامد ،وأرشف غوري عىل هذا العمل نظرا ً ألسلوب تقدميه املذهل ،وطبيعته ثنائية اللغة،
ونضج الشخصيات ،وسالسة الرسد.

املتقدمون للجائزة( 24 :فوق  18عاماً)

الجولة التعريفية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون | سبتمرب -نوفمرب 2016

جائزة كريستو وجان-كلود

توجه فريق عمل من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إىل  18كلية يف مختلف أنحاء اإلمارات بهدف تعريف الطالب بربامج املجموعة .وقد انضم إىل
فريق الجولة سفراء املجموعة الذين حرصوا عىل مشاركة قصصهم وتجاربهم الشخصيّة بشكل مبارش بهدف توفري رؤى عميقة حول كيفية استفادتهم
من املنح والجوائز وأعامل الفن يف إطار أعامل التكليف الحرصي.

املشاركون( 1075 :األعامر  25 - 18عاماً)

28

االحتفاء
باملوروث
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ورش عمل الفنون اإلسالمية | يناير 2016

تهدف هذه املبادرات إىل االحتفاء
بالثقافة التقليدية وتقديرها.

تتعاون “مدرسة أمري ويلز للفنون التقليدية” ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منذ عام  2009عىل توفري تدريب يف مجال الفنون اإلسالمية التقليدية.
وتضمنت سلسلة ورش العمل لعام ( 2016الصفحة املقابلة) بعنوان “الهندسة واألشكال يف تكوين الطبيعة” مجموعة من املوارد التعليمية التي هدفت
إىل إعداد املعلمني املحليني ليتمكنوا من نقل املهارات التي اكتسبوها إىل الطالب وأفراد من املجتمع.

املشاركون( 11 :فوق  18عاماً)

معرض الفنون اإلسالمية :إلهام وإبداع | أبريل -مايو 2016

تهدف هذه املبادرات إىل االحتفاء
بالثقافة التقليدية وتقديرها.

هو معرض مفتوح للفن اإلسالمي أقامه أهايل الشارقة يف “متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية” .وقدم املعرض مجموعة من األعامل الفنية التي جاءت
مثرة تعاون ناجح آخر مع “مدرسة أمري ويلز للفنون التقليدية”.

الحضور( 3,154 :فوق العامني)

سامء قريبة | أبريل 2016

بعد النجاحات املتميزة التي حققها يف مهرجانات ديب وهونغ كونغ وأدنربة ،تم عرض الفيلم الوثائقي “سامء قريبة” -من إخراج نجوم الغانم -ألول
مرة أمام الجمهور يف اإلمارات العربية املتحدة .ويتناول الفيلم ،الحائز عىل منحة من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،قصة حياة فاطمة الهامل
التي تعترب أول مالكة إبل إماراتية ت ُق ّرر دخول مسابقات “مزاينة اإلبل” واملزادات الخاصة باإلبل .وحني تصل الهامل إىل مرحلة اليأس وفقدان األمل
بالفوز ،تنجح يف حصد جائزة غري متوقعة.

الحضور( 91 :فوق  18عاماً)

اليوم العاملي للمتاحف | مايو 2016

احتفا ًء باليوم العاملي للمتاحف  ،2016أقيمت ورشة عمل يف مجال الفنون البرصية لعدد من الطالب بإرشاف الفنان اإلمارايت محمد أحمد إبراهيم.
وبعد ورشة العمل التي أقيمت عام  2016بعنوان “املتاحف والفضاءات الثقافية” ،تم تنظيم ورشة عمل أخرى يف جامعة الشارقة قام الطالب خاللها
بجمع عنارص من محيطهم الطبيعي مثل الصخور وأوراق النباتات وغريها من املواد العضوية ،ثم عرضوها عىل إبراهيم قبل املبارشة بإبداع أعامل
فنية مستوحاة من البيئة الطبيعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

املشاركون( 20 :األعامر  25 - 18عاماً)

“نحرص سنوياً عىل املشاركة يف إحياء مناسبة اليوم العاملي للمتاحف ،ومشاركة املجتمع الدويل
هذا الحدث الثقايف املهم ،الذي يوفر لنا أيضاً فرصة التفاعل والتواصل مع مجتمعنا املحيل .وكم
سعدنا مبشاركة فنان كبري مثل الفنان محمد أحمد إبراهيم ،الذي قدم ورشة العمل اليوم ،مبشاركة
تلك الكوكبة الرائعة من الفنانني الناشئني .وتعد املشاركة يف فعاليات عىل هذا املستوى العاملي
أمراً مهامً يسهم يف مساعدتنا عىل تحقيق أهدافنا ،واالرتقاء بالوعي املجتمعي تجاه أهمية الفنون،
وقدرتها عىل توحيد الشعوب ضمن مجتمع عاملي متناغم ومتعدد الثقافات”.
سعادة هدى إبراهيم الخميس ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
يوم اللغة األم | فرباير 2016

يهدف “يوم اللغة األم” إىل تعزيز الوعي بالتنوع اللغوي والثقايف وتعدد اللغات .انضم أطفال حضانة “سيمبا” إىل هذه الفعالية التي احتفت برسد
القصص والرتاث الثقايف والكتابة اإلبداعية.
ورش عمل الفنون اإلسالمية

الحضور( 30 :األعامر  4 - 2سنوات)

اليوم العاملي للقصص | مارس 2016

انضم أطفال من دور حضانة عدة عرب دولة اإلمارات إىل االحتفالية العاملية التي ت ُقام سنوياً لالحتفاء بفن رسد القصص الشفهي .وصحب رواة القصص
جمهور املستمعني املتحمسني يف “مركز الجليلة لثقافة الطفل” إىل عامل رائع من األدب واإلبداع .وهدفت هذه املبادرة إىل تفعيل مشاركة الشباب
اإلمارايت يف التعبري الثقايف ،ومتكني الوصول إىل املوروث الثقايف اإلمارايت ،ونقل كنوز الرتاث إىل األطفال واألجيال املقبلة.

الحضور( 50 :األعامر  4 - 2سنوات)
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القيادة
اإلبداعية
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تهدف برامج القيادة اإلبداعية إىل رعاية وتطوير
مهارات الشباب اإلمارايت ،وتحضريهم للفرص املهنية
التي يحفل بها ميادين الثقافة والقطاعات اإلبداعية.

برنامج القيادات اإلعالمية الشابة | سبتمرب  - 2015مايو 2016

بالتعاون مع

تعترب الكتابة والتحليل والتواصل بشفافية من أهم متطلبات املهن التنافسية يف سوق العمل حالياً .ويوفر هذا الربنامج السنوي فرص التدريب للطالب
اإلماراتيني املنتسبني إليه ،من طلبة اإلعالم يف جامعة زايد ،وجامعة اإلمارات العربية املتحدة وكليات التقنية العليا .ويساهم الربنامج عىل تطوير
مهارات الطالب يف جوانب أساسية من العمل اإلعالمي مبا يشمل التلفزيون واإلذاعة والصحافة املطبوعة واإلعالم الرقمي عىل شبكة اإلنرتنت (العربية
واإلنكليزية) .ومنذ تأسيس الربنامج قبل  10سنوات ،تخ ّرج منه أكرث من  200من طلبة اإلعالم الجامعيني اإلماراتيني.

املشاركون( 22 :فوق  18عاماً)

برنامج منحة التميز الثقايف | نوفمرب  2014-مايو 2016

بالرشاكة مع

بالتعاون مع

تخرجت الدفعة األوىل من األخصائيني الثقافيني اإلماراتيني واملقيمني من برنامج “منحة التميز الثقايف” الذي امتد طوال  18شهرا ً .ويسعى الربنامج إىل
إعداد جيل جديد من قادة امليادين الثقافية والقطاعات اإلبداعية من الشباب اإلمارايت ،فضالً عن توفري منص ًة للتطوير املهني ملن هم يف ميدان العمل
ضمن القطاع نفسه حالياً ،وذلك من خالل ندوات مع خرباء يف امليادين الثقافية من املنطقة العربية واململكة املتحدة .وركزت هذه املبادرة عىل تبادل
املهارات وتطوير املعرفة والتجربة العملية من خالل التدريب واملشاركة والتوجيه .وانتهى الربنامج بجلسة نقاش ضمت روادا ً يف مجال الثقافة ،من بينهم
السري جوناثان ميلز؛ مدير “قمة أدنربة للثقافة العاملية” .كام تم اختيار اثنني من رواد الربنامج لحضور القمة الثقافية خالل “مهرجان أدنربة الدويل”.

املشاركون( 30 :فوق  18عاماً)

دورة صانعي األفالم الشباب | أبريل 2016

بالتعاون مع

ركزت “دورة صانعي األفالم الشباب” ،التي أعـدتها وأدارتها الكاتبة واملخرجة اإلماراتية نجـوم الغانم ،عىل تعليم مجموعة من صانعي األفالم الشباب سبل
كتابة وإنتاج وإدارة امليزانيات املخفضة يف صناعة السينام ،إضافة إىل تعليمهم طريقة إنتاج فيلم سيناميئ مستقل يف منطقة الرشق األوسط بدءا ً من
املرحلة التأسيسية ،ومرورا ً مبراحل ما قبل اإلنتاج واإلنتاج وما بعد اإلنتاج ،ووصوالً إىل مرحلة التوزيع ،وذلك عىل مدار يومني من العمل املكثف .تم ذلك
تحت إرشاف نخبة من الخرباء الذين شاركوا بإنتاج فيلم “ذيب” الذي ترشح لنيل “جائزة األوسكار” ،مبن فيهم ناجي أبو نوار (املخرج) ،وروبرت لويد (املنتج).

املشاركون( 13 :فوق  18عاماً)

ورشة اإلمارات املرسحية| أبريل 2016

بالتعاون مع

“ورشة اإلمارات املرسحية” هي برنامج تدريبي مرسحي مكثف قاده رواد املرسح اإلمارايت أمثال الدكتور حبيب غلوم العطار ،ومرعي الحليان ،ووليد
الزعايب ،وعالء النعيمي .أقيمت الدورة عىل مدى  3أسابيع بهدف صقل مهارات املمثلني والكتاب واملخرجني الناشئني عرب  14ورشة عمل يف مجاالت
التأليف وكتابة السيناريو والتمثيل والصوت.

املشاركون( 21 :فوق  18عاماً)

استوديو الفنانني | يناير -ديسمرب 2016

برنامج منحة التميز الثقايف

تساهم مبادرة “استوديو الفنانني” الرقمية ،التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،يف متكني الشباب اإلمارايت من االرتقاء مبهاراتهم الفنية
وتوسيع إدراكهم ألهمية التفكري اإلبداعي والتعبري الفني .وخالل فعاليات مهرجان أبوظبي  ،2016أجرى طلبة برنامج “القيادات اإلعالمية الشابة” مقابلة
كل من الراحل
مع نجمي فنون األداء النغ النغ وكارلوس أكوستا .ميكن االطالع عىل هذه املقابالت وغريها من املقابالت التي أجريت عرب اإلنرتنت مع ّ
أل جارو ،وكوينيس جونز ،وهرييب هانكوك ،وكيفني سبييس ،ونجوم الغانم ،والكثري غريهم.

الحضور :عرب اإلنرتنت

ندوة “عامل الفن” من “دار سوذيب للمزادات” | نوفمرب 2016
بالتعاون مع
قدم الفريق العامل يف “دار سوذيب للمزادات” يف منطقة الرشق األوسط ندوة “عامل الفن” التي أقيمت يف معرض “ويرهاوس  ”421وسلطت الضوء عىل
سوق الفن الدويل .وتع ّرف املشاركون خالل الندوة عىل مجموعة من املهن يف القطاعات غري الربحية والتجارية ،واطلعوا عىل كيفية جمع أعامل فنية
معارصة من العامل العريب وإيران ،وكذلك شاركوا يف مزاد فني افرتايض.

الحضور( 30 :فوق  18عاماً)
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ترتبط مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بعالقات
اسرتاتيجية مع مجموعة مؤسسات تعليمية يف
دولة اإلمارات ،األمر الذي يتيح للطلبة وأعضاء هيئة
التدريس فرصة املشاركة يف مبادرات املجموعة،
االستفادة من الدعم املايل الذي تقدمه ملجموعة
املشاريع التي ترفد املناهج الدراسية.

جامعة زايد

ماجستري اآلداب يف السياحة واالتصال الثقايف | فرباير 2016

قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون محارضة حول التخطيط والرتويج للفعاليات واملهرجانات يف “كلية علوم االتصال واإلعالم”.
الحضور( 25 :األعامر  25 - 18عاماً)

مرشوع املرسح الوثائقي | أبريل 2016

ألف هذا العمل الدكتور نزار عنداري ،وأدته مجموعة ممثلني ،من بينهم يارا بونصار (الصورة املقابلة) .وقدم هذا العرض املرسحي
املذهل منولوغات ذاتية مؤثرة وبحوثاً تستند إىل ذكريات الطفولة املشرتكة بني األمهات والجدات.
الحضور( 106 :األعامر  25 - 18عاماً)

يوم البحث العلمي يف “كلية علوم االتصال واإلعالم” | نوفمرب 2016

قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون محارضة يف “كلية علوم االتصال واإلعالم” حول دور البحث يف تنظيم مهرجان أبوظبي،
ودوره يف تحديد األهمية االجتامعية واالقتصادية للقطاعات اإلبداعية والثقافية.
الحضور( 70 :األعامر  25 - 18عاماً)

جامعة الشارقة

معرض صور “ليميناليتي” | أبريل 2016

تناول املصور الشهري دانيال كاريكو من خالل معرض “ليميناليتي” فكرة تغري املشهد العام ،باإلضافة إىل مواضيع جيو-سياسية
وبيئية متنوعة .وأتاح املعرض لطالب كلية الفن والتصميم إجراء بحوثهم البرصية الخاصة حول الحدود الفاصلة بني املشهد
الريفي والحرضي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
الزوار واملشاركون( 130 :األعامر  25 - 18عاماً)

مؤسسة زايد العليا

نادي املوسيقى مع “مؤسسة زايد العليا” | مارس -أبريل 2016

شارك األطفال يف “مركز أبوظبي للتوحد” التابع لـ “مؤسسة زايد العليا” ،يف سلسلة فعاليات موسيقية تضمنت  7ورش عمل
أسبوعية ،وذلك تحت إرشاف نخبة من املوسيقيني ممن يعملون يف دولة اإلمارات ويرتكزون عىل الرؤى املتميزة لـ “فرقة
املوسيقى العاملية للتوحد”.
املشاركون( 20 :األعامر 11 - 4عاماً)

كليات التقنية العليا

زيارة إىل مركز املنظمة األوروبية لألبحاث النووية (سرين) يف سويرسا | عام 2016

بالتعاون مع

زارت مجموعة مؤلفة من  5طالب من “كليات التقنية العليا – كلية الرويس للطالبات” “مركز املنظمة األوروبية لألبحاث النووية”
(سرين) ،حيث التقوا رواد برنامج “الفنون يف سرين” الذي يجمع الفنون والعلوم.
الحضور( 5 :األعامر  25 - 18عاماً)

خلف العباية | أبريل 2016

أتاحت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لـ  6طالبات من “كليات التقنية العليا  -كلية أبوظبي للطالبات” فرصة السفر إىل إسبانيا
للمشاركة يف معرض “خلف العباية” ،الذي تضمن أعامالً تركيبية قدمها  58طالباً من قسم االتصاالت التطبيقية .وسلط املعرض
صدى إيجابياً للغاية لدى الجمهور اإلسباين.
الضوء عىل حياة وأحالم النساء اإلماراتيات ،وقد القى
ً
املشاركون( 6 :األعامر  25 - 18عاماً)

الجامعة األمريكية يف الشارقة
مرشوع املرسح الوثائقي

برنامج التوعية من “كلية الفن والعامرة والتصميم” | 2016

تم تصميم ورش عمل الفن والتصميم لتعريف طالب املرحلة الثانوية عىل مجاالت العامرة والفن والتصميم وتحفيزهم لدراسة
الفنون .وخالل تلك الورش ،التقى الطالب أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية ،وتجولوا يف مرافقها ،واختربوا الحياة الجامعية عرب
مجموعة من األنشطة التفاعلية.
املشاركون( 180 :األعامر 18 - 11عاماً)

جامعة اإلمارات العربية املتحدة

تصميم إبداعي لخريطة بلدان العامل | 2016

أتاح هذا البحث يف مجال إعداد الخرائط للطالب تطوير طرق مبتكرة لتصميم الخرائط ،وسنحت للدكتورة نعيمة الحوسني؛ األستاذ
املساعد يف علم الخرائط ،حضور اجتامع “جمعية معارف إعداد الخرائط يف أمريكا الشاملية  ”2016الذي أقيم يف كولورادو األمريكية.
املشاركون( 80 :األعامر 25 - 18عاماً)
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ملحة حول بيانات الربنامج التعليمي من
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للفرتة
املمتدة بني شهري يناير وديسمرب 2016

تفاعل الربنامج التعليمي مع الجمهور

إجاميل عدد األطفال
والشباب والكبار املشاركني

املقارنة عىل أساس سنوي:
2013

8,812

2014

8,755

2015

19,822

2016

10,793

%40
إماراتيون

%48
إماراتيون

%49
إماراتيون

%71
إماراتيون

10,793

38 125
مبادرة

فعالية

%16

مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

%84

مهرجان أبوظبي

الفعاليات حسب املدارس الفنية

فنون تطبيقية

%10

فنون األداء

%19

رسوم وقصص مصورة

%1

فنون تقليدية

%5

صناعة األفالم

%2

فنون تشكيلية

%13

الموسيقى

اإلعالم

%10

%10

اآلداب

فنون متعددة

%6

%29

العدد الكيل للؤسسات الرشيكة 70
إماراتيون

عدد الجمهور

المصدر :مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

دور حضانة

مدرسة

مراكز االحتياجات
الخاصة

جامعات ومعاهد

مراكز للموسيقى
والفنون

مرافق صحية
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ملحة حول بيانات الربنامج املجتمعي من
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للفرتة
املمتدة بني شهري يناير وديسمرب 2016

4

تفاعل الربنامج املجتمعي مع الجمهور

املقارنة عىل أساس سنوي:

الفعاليات حسب الفئات املستهدفة

2013
13,941

2014
10,632

2015
7,054

2016
4,184

إماراتيون

فعاليات

%40
إماراتيون

%48
إماراتيون

%52

1
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فئات اجتامعية ضعيفة

عـائالت

5

9

مرىض

شباب

الفعاليات حسب املدارس الفنية

إماراتيون

السينما

%5

اآلداب

%10

الفنون التطبيقية
والتصميم

%7

عدد الجمهور

المصدر :مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

الموسيقى

%33

إماراتيون

%45

6

راشدون

الفنون البصرية

%30

المسرح

%15

الربنامج التعليمي واملجتمعي

18

الربنامج
التعليمي
واملجتمعي

يهدف الربنامج التعليمي واملجتمعي من مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون إىل إرساء رشاكات مثمرة وتوفري
منصات ملهمة لألطفال والشباب بغية تشجيعهم عىل
تطوير تفكريهم اإلبداعي ،وإدراك مواهبهم وتوسيع آفاقهم،
معتمدين يف ذلك عىل اإلرث الثقايف الفريد لإلمارات.

مبناسبة الذكرى السنوية العرشين لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ،عمل فريق برامج التعليمي واملجتمعي يف املجموعة عىل
توسيع نطاق الربامج الحالية ،مع تطوير مبادرات جديدة تكّمل
األهداف األساسية لها.

إضافة إىل ذلك ،أطلق برنامج “القيادة اإلبداعية” مبادرتني تدريبيتني
خالل عام  ،2016هام “دورة صانعي األفالم الشباب” و“ورشة اإلمارات
املرسحية” .وتم تنظيم هاتني املبادرتني بحيث توفران التجربة
العملية والتعليم النظري بإرشاف عدد من الخرباء املتمرسني من
داخل وخارج اإلمارات .وستقام هذه الربامج اإلضافية سنوياً نظرا ً
لألصداء اإليجابية التي حققتها.

وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خالل عام  2016مذكرات
تعاون مع اثنني من رشكاء التعليم االسرتاتيجيني ،هام “جامعة باريس
السوربون -أبوظبي” و“اتحاد كُتّاب وأدباء اإلمارات” ،الذي تعاونت
معه عىل إطالق النسخة األوىل من برنامج
الكتابة الجديد “رواق األدب والكتاب” الخاص
بالكتّاب اإلماراتيني.

استمرار التم ّيز

رشكاء جدد

ومبناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها أيضاً
تعاونت املجموعة ألول مرة مع “مؤسسة سالمة
بنت حمدان آل نهيان” التي استضافت ندوة
“عامل الفن” بالتعاون مع “دار سوذيب للمزادات”
وسط أجواء معرض “ويرهاوس  ”421اإلبداعية.

توسيع نطاق التدريب

مع دخول برنامج “القيادات اإلعالمية الشابة” عامه العارش ،أتم برنامج
“منحة التميز الثقايف” دورته األوىل بنجاح .وقدم الربنامج بالتعاون
مع “املجلس الثقايف الربيطاين”  180ساعة تدريب و 150ساعة توجيه.
وتم اختيار اثنني من خريجي الربنامج لحضور “قمة أدنربة للثقافة
العاملية  ”2016يف اسكتلندا كممثلني مميزين عن الشباب الدويل.
وبعد إجراء تقييم دقيق للربنامج ،متت إضافته إىل محفظة مبادرة
“القيادة اإلبداعية” التي أطلقتها املجموعة ،وسيجري إطالق الدورة
الثانية منه عام  2017بهدف تعزيز استثامر املجموعة املتواصل يف
مستقبل القطاعني اإلبداعي والثقايف يف دولة اإلمارات.
خريجو الدفعة األوىل من برنامج “منحة التمز الثقايف” لعام 2016

شهدت جوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون هذا العام زيادة
ملحوظة يف مستوى املشاركات التي قدمها
العديد من الطالب من مختلف كليات
وجامعات دولة اإلمارات .ويُعزى ذلك إىل
تنامي تأثري الجولة التعريفية السنوية التي تقوم
بها املجموعة ،والتي شملت  18كلية يف عام
 .2016وقد لعبت الجولة دورا ً فاعالً للغاية يف
رفع وعي الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية
بربامج املجموعة ،وذلك بفضل سفرائها من
الطالب اإلماراتيني ،الذين تحدثوا عن تجاربهم
الشخصية وقدموا نصائح مهنية ،مام أتاح تقديم رؤى قيمة حول املِ َنح،
وأعامل التكليف ،والجوائز املقدمة من املجموعة.

تعميق أثر الربامج
الحالية مع تطوير
مبادرات جديدة تكّمل
األهداف األساسية
للمجموعة

ويف إطار تعزيز حضورها الدويل ،أقامت
املجموعة أول ندوة لها يف “أكادميية اإلمارات الدبلوماسية” بعنوان
“الفنون والدبلوماسية” شجعت من خاللها العديد من طالب األكادميية
عىل حضور مهرجان أبوظبي.

dummy caption dummy caption dummy caption
dummy caption dummy caption dummy caption
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أولويات التعليم

أطلقت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مبادرتني جديدتني ،هام:
سلسلة الفعاليات املوسيقية الشهرية “ألحان” ،والتي انطلقت يف شهر
أبريل املايض ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي ،وهي أول نشاط يُقام
بالتعاون بني املجموعة ومستشفى “كليفالند كلينيك أبوظبي” ،بهدف
تعزيز الجهود املكثفة املشرتكة بني الطرفني.
وبرعاية كرمية من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان ،أقيمت
فعاليات “املهرجان يف الحديقة” ،وهي عبارة عن مجموعة أنشطة تقام
يف الهواء الطلق تستقطب جميع أفراد العائلة بعروضها الشيقة ،التي
تتنوع بني الفنون البرصية واملوسيقى ،يف حديقة أم اإلمارات وسط
العاصمة اإلماراتية.

17
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تحت الضوء

أبرز محطات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
يف الذكرى السنوية العرشين لتأسيسها

تأسست مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يف عام  ،1996وهو نفس
العام الذي أصبحت فيه أبوظبي عاصمة رسمية للبالد مبوجب الدستور
النهايئ لدولة اإلمارات العربية املتحدة .وعىل مدى السنوات العرشين
املاضية ،حلّت املجموعة يف صدارة املشهد الثقايف للدولة؛ وساهمت
منصاتها وبرامجها املختلفة بدعم مختلف أشكال التعبري الفني
عرب
ّ
وترسيخ الثقافة والفن يف صلب الحياة بالدولة.
وك ّرست املجموعة نجاحها يف الذكرى السنوية العرشين لتأسيسها
لالحتفاء بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم اإلمارات) التي متثل
مصدر إلهام ال ينضب.

الذكرى السنوية العرشون
لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تؤثر املجموعة اليوم يف حياة  40ألف شخص من مختلف أنحاء
اإلمارات سنوياً .وقد نجحت يف ابتكار أساليب جديدة تضمن مساهمة
الفن يف إثراء حياة املجتمع بدءا ً من املسارح واملعارض وصوالً إىل
املدارس ورياض األطفال واملستشفيات ومراكز االحتياجات الخاصة.
تساهم الثقافة يف بلورة هوية الفرد وتعزيز الحوار والتبادل الحضاري بني
البلدان مبا يدعم ازدهارها وتح ّولها إىل منارات
عاملية لالبتكار واإلبداع.

اإلبداعية مع إصدار ست كتب ملؤلفني إماراتيني معروفني وناشئني،
باإلضافة إىل تنظيم جولة لتسليط الضوء عىل قصة املؤسسة عرب جميع
أنحاء البالد.
إضافة إىل ذلك ،واصلت املجموعة تركيزها عىل متكني املشهد الثقايف
يف البالد من خالل تفعيل مشاركة املجتمع اإلمارايت بشكل أوسع .وشهد
“إمارات الرؤى” ،أول معرض للفن اإلمارايت املعارص تنظمه مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ،تكليف عرشين فناناً تشكيلياً إماراتياً .فيام شهد
إطالق املوقع اإللكرتوين “أرشيف الفن اإلمارايت” بالتعاون مع “جمعية
اإلمارات للفنون التشكيلية” توثيق اإلرث الفني للبالد عىل مدى  40عاماً
املاضية ليستكشفه العامل أجمع.
واستمر الرتكيز كذلك عىل بناء الطاقات اإلبداعية للشباب مع تخريج
الدفعة السنوية العارشة لربنامج “القيادات اإلعالمية الشابة” ،وأيضاً
الدفعة األوىل من “منحة التميز الثقايف”.

ملتقى الفنون والعلوم

لقي تركيز الدولة عىل التكنولوجيا واالبتكار صداه عرب العديد من
املبادرات التي تم إطالقها عام  ،2016مبا فيها نهج االبتكار الخاص
لإلصدار األخري من برنامج “مبت ِكر”  -هذا
املرشوع الطَموح الذي أمثر خالل أربعة أسابيع
عن تصميم سيارة ثالثية األبعاد .وبرز ملتقى
اإلبداع بني الفنون والعلوم مرة أخرى هذا العام
عرب لقاء مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع
املنظمة األوروبية لألبحاث النووية “سرين”
التي تحتضن أكرب مصادم للهدرونات يف العامل،
حيث تواصل دعمها للفنانني الشباب يف مجايل
الفنون البرصية وتصميم األلعاب.

مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون واصلت خالل
عام  2016تبني الركائز
األساسية التي تقوم عليها
“رؤية أبوظبي ”2030
و“رؤية اإلمارات ”2021

وتسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
اليوم إىل تسخري قوة الثقافة والفن لخدمة
اإلنسانية ،فإننا ننوه بالدور املحوري الذي
يلعبه رواد الثقافة حول العامل يف هذا اإلطار.
وانسجاماً مع ذلك ،فقد شهدت جائزة مهرجان
أبوظبي  ،2016وبالتعاون مع “شوبارد” ،تكريم
راقصة الباليه والناشطة البيئية سيلفي غييم،
واملوسيقار غابرييل يارد ،ووزير الثقافة
اللبناين األسبق غسان سالمة ،واألديب أمني
معلوف .واستقطبت املجموعة خالل مسريتها
نخبة من األسامء والفنانني املرموقني عىل
املستويني املحل والدويل ،وال سيام نجوم
املرسح والشاشة الذين حرض الكثريون منهم ألول مرة إىل الدولة مبا
فيهم هرييب هانكوك ،وكيفن سبييس ،وبالسيدو دومينغو ،وويننت
مارساليس ،ونجوم قاعة “كارنيغي” ومرسحي “بولشوي” و“مارينسيك”.
كام احتفت بإبداعات العامل العريب عرب ميادين كثرية من خالل أعامل
زها حديد ،ونصري ش ّمة ،ومارسيل خليفة ،ووليد غلمية ،ورشيد القرييش.
من جهة ثانية ،شهدت املجموعة بزوغ نخبة من الفنانني واملوسيقيني
وص ّناع األفالم اإلماراتيني مثل فيصل الساري ،وسارة القيواين ،وحمدان
ال َعربي ،ونجوم الغانم ،ومطر بن الحج ،وجالل لقامن ،وعزة القبييس
وغريهم الكثري.
تم استعراض إرث العرشين عاماً األوىل من مسرية مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون من خالل إصدار كتاب وفيلم وثائقي بعنوان ،ADMAF20
والذي شاهده اآلالف من جمهور املهرجان بشكل مبارش ،باإلضافة إىل
عرضه عرب مواقع إلكرتونية مختلفة وعىل قنوات التواصل االجتامعي.
طالبان من برنامج تنمية
املهارات “القيادات
اإلعالمية الشابة”.2016 ،

وواصلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خالل عام  2016تبني
الركائز األساسية التي تقوم عليها “رؤية أبوظبي  ”2030و“رؤية اإلمارات
 .”2021وخالل “عام القراءة” ،ت َكلَّل التزام املجموعة باألدب والكتابة

تتعاون املجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع
العديد من رشكات القطاعني الخاص والعام
واملؤسسات غري الربحية لضامن أوسع مشاركة
ممكنة يف برامجها .وقد تعاونت املجموعة
خالل عام  2016مع “لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا” ،و“هيئة أبوظبي
للسياحة والثقافة” ،و“إدارة متاحف الشارقة” وغريها.

احتضان العامل

وعىل املستوى الدويل ،شهد عام  2016تعزيز مساهمة مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون يف الدبلوماسية الثقافية الدولية بتوجيهات
من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون
الدويل .ويف إطار أوسع برنامج دويل للتكليف املشرتك يف تاريخه ،دعم
مهرجان أبوظبي ست مبادرات يف أكرث من خمس دول ومبشاركة أكرث
من  14ألف شخص ،ومنها ثالث مبادرات بالتعاون مع مؤسسات ثقافية
عاملية عريقة.
تستهل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون فصالً جديدا ً من فصول االلتزام
واإلبداع الثقايف ،انطالقاً من إميانها العميق بأن رؤيتها ورسالتها األساسية
ما زالت وثيقة االرتباط بالواقع الثقايف للبالد متاماً كام كانت عليه قبل
عرشين عاماً.
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أبرز الفعاليات
في عام 2016

2016
يونيو

فبراير

حفل تخرج الدفعة األولى لبرنامج
“منحة التميز الثقافي” بالشراكة مع
“المجلس الثقافي البريطاني”

العرض العالمي األول إلنتاج جديد
لعرض “األوزة األم” من أعمال موريس
رافل في قاعة “والت ديزني” بمدينة
لوس أنجلوس األمريكية .وتم تنفيذ
هذا العمل بتكليف مشترك مع
أوركسترا لوس أنجلوس الفلهارمونية.
عرض نصير شمة وفرقة الموسيقى
العالمية في باريس ،فرنسا.

مارس

طالب يعرضون تصميماً ثالثي األبعاد
لسيارة بالحجم الطبيعي مصنوعة من ألواح
الخشب ضمن إطار معرض “مبت ِكر “2016

مايو

الفنان اإلماراتي محمد أحمد إبراهيم
يقدم ورشة عمل حول الفنون
التشكيلية المستوحاة من الطبيعة
احتفا ًء باليوم العالمي للمتاحف 2016

أكتوبر

بدأت الفنانة اإلماراتية عائشة جمعة
رحلة الفن والهندسة للمنظمة األوروبية
لألبحاث النووية في جنيف

يوليو

نوفمبر

العرض األول للمسرحية
األوبرالية «كليلة ودمنة» في
«مهرجان إيكزون بروفونس”
بدعم من «مهرجان أبوظبي»

جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
في معرض «فن أبوظبي» يستقبل الطالب
والفنانين من جميع أنحاء اإلمارات للمشاركة
في حوارات وجوالت وجلسات تعريفية

دار مزادات «سوذبيز» العالمية و«مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون» تفتحان الباب أمام
المختصين الناشئين الستكشاف سوق الفن
العالمي عبر تنظيم ندوة للتطوير المهني
ليوم واحد في مقر Warehouse421

يناير

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تنظم
ورش عمل للفنون اإلسالمية للمعلمين
في الشارقة بالتعاون مع «مدرسة
األمير ويلز للفنون التقليدية»

أبريل

مهرجان أبوظبي  ،2016وتحت
شعار “االلتزام بالثقافة” ،يعرض
أعمال أكثر من  400فنان في 41
موقعاً حول اإلمارات.

أغسطس

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
تشارك في دراسة أجرتها جامعة
نيويورك على مدى ثالث سنوات
حول «مستقبل الموسيقى
الكالسيكية»

سبتمبر

معرض مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون يبدأ جولته على  18كلية
في أنحاء دولة اإلمارات ،وينضم
إليه فنانون إماراتيون إللهام
وتثقيف الطالب

ديسمبر

تكريم المهندسة اإلماراتية منى عبدالله آل
علي بمنحها «جائزة مبادلة للتصميم «2016
عن تصميمها المعماري «دار التنوير»
أعضاء برنامج التطوير المهني «القيادات
اإلعالمية الشابة» في مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون لعام 2016
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الرسالة

تعد مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مؤسسة غري ربحية تأسست لدعم الفنون والثقافة والتعليم واإلبداع يف املجتمع ،واملساهمة
يف إثراء الرؤية الثقافية ألبوظبي .ومن خالل التزامها الراسخ بالتعليم وتفعيل املشاركة املجتمعية ،تسعى املجموعة إىل دعم
الرؤية الثقافية ألبوظبي من خالل الحفاظ عىل أرقى معايري التميز يف مجال املسؤولية االجتامعية.

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 بالحقوق األساسية لكل
شخص بغض النظر عن سنه أو قدرته عىل الوصول أو فهم أو إدراك التعابري الثقافية .وتنظم املجموعة  -التي تأسست عام 1996
من قبل سعادة هدى إبراهيم الخميس مجموعة واسعة من املبادرات والفعاليات السنوية التي تجمع الجامهري عىل اختالف
مشاربهم ،وغالباً ما يكون ذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية وعاملية مرموقة.

األهداف االسرتاتيجية

• تعزيز االبتكار واإلبداع بني سكان اإلمارات من خالل الفعاليات الفنية والثقافية.
• تسهيل الوصول إىل األعامل الفنية والثقافية ودعم األثر الذي تحدثه يف مجاالت تطوير التعليم ومتاسك املجتمع.
• 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.
• دعم الحوار بني مختلف الثقافات عرب إرساء الرشاكات الوطنية واإلقليمية والدولية.
• تطوير مجموعة دامئة من املقتنيات الفنية املعارصة والحديثة من اإلمارات وخارجها.

(الصفحة املقابلة) :رند عبد الجبار .فوريستا سومريسا .2016 .عمل تركيبي من
زجاج معلّق  ،صوت ،حديد ،وخشب .جزء من املقتنيات الفنية الخاصة
مبجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
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املحتويات

كرمية الشومل“ .نيل” (إنديغو) .2014 .لقطة من فيديو ،يف الدقيقة  .2.08بإذن
من الفنانة .عرض العمل يف مهرجان أبوظبي  2016ضمن معرض “إمارات الرؤى”
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االقتصاد
واملورد الثقايف

بقلم مؤسس مجموعة

أبوظبي للثقافة والفنون،

سعادة هدى إبراهيم الخميس

الثقاف ُة هي الهوية وعالمة الوجود ،والخيار وفعل اإلرادة ،وهي اختصار
معارف اإلنسان عن ماضيه وحارضه ،واختزال رسالته اإلنسانية واملعرفية
وأساس نهضة الشعوب ،ويف خضم الرصاعات التي يشهدها العامل من حولنا،
والتحديات الوجودية التي تواجهها االقتصادات ذات املورد الواحد ،يبقى
التنويع يف االستثامر عامال أساسيا لنجاح االقتصاد ،واليوم نحن أحوج ما
يكون إىل الثقافة كمورد اقتصادي واستثامري هام لبناء مستقبل أكرث
إرشاقاً ألجيالنا القادمة.
ُعل اإلمارات راية التنمية واملشاريع
وبينام تجتاح النزاعات املنطقة ،ت ّ
الكربى واالستثامر يف الشباب وأبناء الوطن وإيجاد فرص عمل جديدة،
وتنمية املهارات اإلبداعية والقيادية وتبني االبتكار واألفكار الخالقة ،التي
توازي حجم التحديات حارضا ومستقبال.
وألن االقتصاد اصطالحا هو االنتفاع بكل
املوارد املتاحة ،فالثقافة مورد سام وأمثل،
ألن الثقافة التزام ألجل اإلنسانية ،بها ميتلك
الناس أساس تطو ِر مجتمعاتهم ونهض ِتها
ُ
املعرفية واالجتامعية واالقتصادية .وبها
يعملون بتأثري إيجايب خالق يرفع مستوى
املعيشة ويرتقي بجودة العمل .وبالثقافة
يتحدون ألنها قوة ُمو ِّحد ٌة تقوم عىل
اإلبداع ،بالحوا ِر واملعرفة ،وهي قو ٌة محفّز ٌة لالبتكار ،وكل حركة ثقافية هي
وليدة الفك ِر املتجدّد ،وقو ِة اإلبداعْ ،وألنها كذلك فإنها املح ّرك الراسخ لكل
استدامة تنموية ونهضة اقتصادية.

واألعامل ومنشآت الصناعة فيها.
واليوم تويل دولة اإلمارات اهتامماً كبريا ً بالثقافة والفنون وتتوج رؤيتَها
ِ
بعرشات املالحمِ الثقافية ،من قممٍ للمعرف ِة ،ومعارض دولية للكتاب،
والفنون ،وأسابيع وطنية لالبتكار وعام للقراءة ،وتسعى بخطى حثيثة نحو
ترسيخ مقومات ثابتة القتصاد حديث يقوم عىل تكامل الحقول الثقافية
واملعرفية والعلمية والصناعية ،ويرتكز عىل االستدامة وتنويع املوارد
ومصادر الدخل الوطني.
وترسخ اإلمارات منجزها االقتصادي يف اتجاهات عدة فها نحن نشهد
ازدهار السياحة الثقافية التي تحتفي باإلبداع العاملي وتكرم املنجز
الثقايف ،وتحتفل بالرواد فتخصهم بجوائزها التقديرية ،والتي تزدهر يف بنية
تحتية ثقافية متكاملة تشمل املتاحف وصاالت العرض الفنية واملؤسسات
الثقافية ومهرجانات الرتاث واملهرجانات
الدولية.

إن االستثامر يف الثقافة تعزي ٌز
للنهضة ،وتحريكٌ لعجلة االقتصاد

ٌ
وتحريك لعجلة االقتصاد يف آنٍ
إن االستثامر يف الثقافة تعزي ٌز للنهضة،
بفعلٍ
يف إبداعي ،إذ تعترب
ني ملستقبلٍ يواجه التحديات
معاً ،ومتك ٌ
ثقا ٍّ
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) أ ّن “الصناعات
الثقافية واإلبداعية من أرسع الصناعات منوا ً يف العامل وقد ث ُبت أنها خيار
إمنايئ مستدام يعتمد عىل مورد فريد ومتجدد هو اإلبداع اإلنساين”.

وتبدع القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات
يف التجديد وتغيري املفاهيم ،ملتزم ًة
مبعايري التميز والحوكمة واملصداقية
والشفافية ،إذ تقدم اإلمارات منوذجا
عامليا يف االقتصاد اإلبداعي عرب العديد
من املبادرات التي منها استقطاب السياحة الصحية كخدمة عالجية
وثقافة استشفاء وتوعية بقيمة اإلنسان أوال كمستهدف بالتنمية ،وبقيمة
ثقافة الريادة التي تهتم بكل تفاصيل التنمية وتخصها باالهتامم الالزم،
كام ترسم الدولة خطها املتفرد يف تنويع املوارد االقتصادية بالرياضة
والبيئة فتستضيف بنيتها التحتية ذات املواصفات العاملية ،كربيات
املواسم الرياضية والراليات ومسابقات الرب والبحر وفعاليات الطريان ،كام
تنظم ملتقيات البحوث البيئية وبحوث الطاقة النظيفة ،والقمم املناخية
وتويل محمياتها البيئية وحياتها الفطرية االهتامم األقىص فتحفظ مواردها
الطبيعية وتحمي كائناتها املهددة باالنقراض وتريس السياحة البيئية.

وتربط الدراسات بني الحركة الثقافية والتنمية االقتصادية ،إذ يرى كثري
من الباحثني أن االستثامر يف القطاع الثقايف سبب رئييس يف االنتعاش
االقتصادي للدول ،فانتعاش القطاع الثقايف لدولة ما ،يساهم يف زيادة
السياحة الثقافية وبالتايل ارتفاع الدخل املصاحب للحركة السياحية ،فعىل
سبيل املثال ،تقدر الدراسات أن العالمة التجارية أو “الثقل االقتصادي”
أليقونة باريس الثقافية ،برج إيفل ،مبا قيمته  464مليار يورو ،كام أ ّن مدناً
عاملي ًة كربى ،وإن كانت عواصم للامل واألعامل فإنها تدرك ما للثقافة
من أهمية يف االستقطاب والجذب السياحيني ،وما للسياحة الثقافية من
دور يف زيادة الدخل وتنوع املوارد االقتصادية ،ولذلك تعمد إىل الرتويج
ملؤسساتها الثقافية والفنية بالقدر نفسه الذي تر ّوج فيه ملؤسسات املال

تدرك اإلمارات متاماً أية قيمة عظيمة يحملها الفعل الثقايف يف خدمة
النمو االقتصادي واستدامة التنمية ،لهذا تكثّف الجهود املخلصة املستمدة
ٍ
وماض عريق ،وأصال ٍة متجذر ٍة يف التاريخ ،مدرك ًة دور البنية
من تراث عميق
التحتية الثقافية يف استقطاب السياحة الثقافية واالستثامر وتحقيق التنمية
االقتصادية ،عامل ًة عىل خلق منجز ثقايف ذي قو ٍة اقتصادية عظيمة للحارض
واملستقبل ،تكتمل أركانه باالبتكار يف الفكر والثقافة والفنون والصناعة
والعلوم واالستثامر يف الصناعات اإلبداعية ،وبهذا املنجز الثقايف ،والذي
سمتُه التن ّوع والرثاء ،يكون ثراء املوارد وتن ّوع االقتصاد ،وبكل ذلك تتحرك
عجلة االقتصاد إىل األمام ،ليكون االستثامر يف اإلنسان واإلبداع اإلنساين
الغاية النبيلة املثىل ،والهدف األعىل ألنه املورد الذي ال ينضب.

يف آنٍ معاً
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مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

سعادة هدى إبراهيم الخميس

املستشارون:
معايل صقر غباش سعيد غباش
معايل خلدون املبارك
سعادة الدكتور زيك أنور نسيبة
معايل نورة الكعبي
سعادة رزان املبارك
سعادة ريم الشمري
الدكتورة مها تيسري بركات
الشيخة نور فهيم القاسمي
األمرية أيرينا ويتغينشتاين
السيد يان ستاوتسكر
السيد ترينس د ألن
السيد سامل براهيمي
السيدة ماري كورادو
السيد بشري الهسكوري
سعادة الدكتورة فراوكه هريد يب

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

السيد محمد عبد اللطيف كانو

ص.ب ،47488 :أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة

الدكتورة شيخة املسكري

هاتف+971 2 333 6400 :

فاكس+971 2 641 1055 :

الربيد اإللكرتوينinfo@admaf.org :
املوقع اإللكرتوينwww.admaf.org :

ADMAF96

@ADMAFsocial

املستشار القانوين

ADMAFsocial

Abu Dhabi Music
and Arts Foundation

السيد راميوند مرقدي
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الرئيس الفخري

سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان

الرئيس الفخري

سمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان
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راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية المعرفة
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مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون
ريادة اإلبداع
يناير  -ديسمرب 2016

