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SEWING THE
SEEDS
OF INVENTION
As we look towards 2015, named the ‘Year of
Innovation’ by the federal government, the UAE’s
ambition is encapsulated in the National Innovation
Strategy, a commitment to building innovation
incubators, school and university programmes, and
global partnerships. The focus on utilizing the power
of the mind to bring about further progress reflects an
extraordinary ecosystem present in this country that
can sew the seeds of invention.
Being a hub for new ideas is the reclamation of a
long tradition of Arab thinking and something that
the Abu Dhabi Music and Arts Foundation (ADMAF)
encourages throughout the UAE by embedding and
nurturing creativity.

ADMAF Founder,
H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo
examines the core of the
Foundation’s vision
In a world that has never been as complex and diverse
as it is today, the ability of Abu Dhabi to generate new
ideas, to be the place of invention, is one of paramount
importance. The UAE capital possesses clarity of
vision in which culture and heritage are as valued as
science and technology. We are blessed to have all
these elements in place and our role, indeed our duty,
is to spark enlightenment, to empower, encourage and
inspire new ideas and embrace them. In such fertile
soil, we can sew the seeds that can best equip us to
shape our future world.

Through the Abu Dhabi Festival as well as our yearround arts-based initiatives, ADMAF opens the doors
of knowledge to broaden horizons, to enable us all
to imagine the impossible. We create the optimal
Anyone who is familiar with Bedouin culture – conditions to be able to say ‘What if?’ We strive to
historically,
one
of
the
support that first, simple,
founding elements of Arab
brilliant idea and allow the
culture and identity – will know This important interdisciplinary magic of creativity to happen.
that in that, in the water-scarce
In the young media leaders
work is set to continue to
environment of the desert,
and cultural entrepreneurs
the notion of a seed growing
we are training; in the
is not taken lightly. Every enhance education in the UAE emerging filmmakers, writers,
plant that stems from a seed
artists and musicians we
in the coming years.
bears witness to a powerful,
are funding; and in the
yet fragile, miracle. It bears
audiences for the arts we are
witness to life itself, to life’s resilience, and to life’s fostering, we are exploring new theories, perspectives
extraordinary creativity.
and practices. And in 2015, the year that the
Abu Dhabi Festival theme is ‘Idea: The Seed of
We, at ADMAF, see our work as that of cultivating the Invention’, we invite the nation’s next generation to
desert – of creating the perfect conditions to germinate look beyond the boundaries of convention.
the seeds of creativity of every citizen of the UAE and
then nurturing these seeds until they blossom. Why do The lasting wealth of a nation is creativity. It is the
we do this? Why do we believe that nurturing creativity world’s only limitless resource to ensure our prosperity
is essential to the future of the UAE? Because, - economically, culturally and socially. After all,
throughout history, mankind can trace its evolution ADMAF was just an idea a little less that 20 years ago.
through periods of co-existence when the energy of Today, with a school and university network that spans
cultural expression has fuelled the pursuit of progress the UAE, a family of global partners and a portfolio
and led to the discovery of new paths of thought.
of creative platforms, we dream of making the desert
flourish with ideas that will make a difference and will
Why do we do this? Why do we believe that nurturing drive the UAE for generations to come.
creativity is essential to the future of the UAE?
Because, throughout history, mankind can trace its In the end, the seeds, the ideas we plant are a
evolution through periods of co-existence when the force for good, the promise of a new future and of
energy of cultural expression has fuelled the pursuit new possibilities, not only for us, but also for our
of progress and led to the discovery of new paths children. All this lies at the heart of ADMAF and of the
of thought.
Abu Dhabi Festival.
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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
Hamdan Buti Al Shamsi. ‘State of Mind.’ 2011. Digital mixed media. 100 x 95 cm. Courtesy of the artist.

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.
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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 H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo, ADMAF undertakes a broad
range of initiatives and events each year, bringing together audiences of diverse origins often in partnership with
leading national and international institutions.

STRATEGIC OBJECTIVES

• Through the practice and teaching of the arts and music, embed creativity among the people of the UAE.
• Enable access to the arts and music 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.
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ADMAF
WORLD

Canada: Russell Maliphant (2011);
Michael Schade (2014)
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); Carnegie Hall, Jazz at
Lincoln, The Metropolitan Opera,
American Ballet Theatre
(ADMAF Partners)
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Dominican Republic: National
Symphony Orchestra; Jose Antonio
Molina (2011)

Venezuela: Gustavo Dudamel & The
Simon Bolivar Symphony Orchestra
of Venezuela; Simón Bolívar Music
Foundation (2014)
Brazil: Gilberto Gil (2013)
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); The Foundation for Arab Music
Archiving & Research, Baalbeck Festival (ADMAF Partner)
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)
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)

Australia: Slava & Leonard
Grigorayan (2005); Claudia Zorbas
(2007)
China: Monks from the Shaolin
Temple (2012); YUNDI (2013)
Japan: Tokue Hisako (2007);
Nobuyuki Tsujii (2010)
Korea: Sarah Chang (2008)
Philippines: Bayanihan National Folk
Dance (2007)

Armenia: Hasmik Leyloyan (2010)
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); BOZAR &
Queen Elisabeth Music Chapel
(ADMAF Partners)
Cyprus: Cyprien Katsaris (2003)
Czech Republic: Premier College Youth
Symphony Orchestra (since 2010); Czech
Philharmonic, Ji-í B-lohlávek (2013)
Denmark: Nikolaj Znaider (2008)
Estonia: Kristjan Järvi (2010)
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); Institut du Monde Arabe,
Institut Français, UNESCO
(ADMAF Partner)
Germany: Roswitha Lohmer (2003);
Patrick Simper, Deutsches SymphonieOrchester 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)
Holland: Tübingen Chamber Orchestra
(2004); Bernadeta Astari (2008)
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);
Lithuania: The Lithuanian Chamber
Orchestra (2008)
Montenegro: Miloš Karadagli (2014)
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)
Sweden: Swedish Radio Symphony
Orchestra (2007)
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 (201112); 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); 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 (ADMAF Partners)
Ukraine: The National Symphony
Orchestra of Ukraine (2007/13)
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IN REVIEW

A summary of ADMAF’s highlights between
September 2013 and December 2014

During the 16 month-journey captured in this review, artworks through guided tours, talks and workshops.
Abu Dhabi Music and Arts Foundation has experienced History continued to be made at the Abu Dhabi Festival
a number of milestones while it has continued to engage, in March as the UAE capital welcomed many artists
inform and inspire. By maintaining programmes in the and orchestras for their debut appearances in the
fields of arts education and community arts, embarking UAE and Arab world. Gustavo Dudamel, The Simon
on another edition of the Abu Dhabi Festival and Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela, American
launching pioneering new initiatives, it has sought to Ballet Theatre, The Asil Ensemble, Renee Fleming and
benefit the people of the United Arab Emirates both at Ashtar Theatre all performed for the first time in the
home and abroad. The impact of ADMAF’s work over UAE. Artists including Michel Fadel, Herbie Hancock,
this period has resonated far and wide. Its constant Milos Karadaglic, Bill Fontana and the European
investment in creativity is generating a legacy that Youth Symphony Orchestra held their first concerts
shall ensure a brighter future not only for the country’s and exhibitions in the Arab world to great applause.
creative and cultural industries but also for all those Beyond the geographical, other Festival milestones
who regard the arts as an endless source of inspiration. in 2014 were the commissions of Mohammed Kazem
Creating opportunities for the next generation is an and Bill Fontana; new works for the world to experience
integral element of ADMAF’s work. In December that are firmly rooted in the culture and heritage of
2013, ADMAF launched the third
the UAE. ADMAF’s efforts in the
edition of ‘Three Generations’ in
field of international culture were
ADMAF also continued to further recognised in December
partnership with Cleveland Clinic
Arts and Medicine Institute, which
2013 by Her Majesty Queen
shine the spotlight
enabled the work of 16 Emirati
Elizabeth II, who bestowed upon
artists to be presented to a USA
the Foundation’s Founder H.E.
on the promise of
audience. In March 2014, the
Hoda Al Khamis-Kanoo the
Abu Dhabi Festival welcomed
Officer of the Most Excellent
tomorrow’s
two talented nationals to its main
Order of the British Empire
stage. Young soprano Sara Al
(OBE), for services to the arts and
generation with its
Qaiwani performed a duet with
cultural relations between the UK
the internationally acclaimed
and UAE. This period also saw
catalogue of awards.
opera star Renee Fleming,
historical agreements signed with
while singer-songwriter Hamdan
several organisations. Within the
Al Abri collaborated with the
UAE, ADMAF joined hands with
legendary Herbie Hancock. And in November 2014, the UAE Red Crescent, the University of Sharjah and
the Foundation launched the Cultural Excellence Cleveland Clinic Abu Dhabi Arts & Medicine Institute;
Fellowship in partnership with the British Council (see while abroad, it formed partnerships with the European
page 21) to train a cohort of promising, young cultural Youth Symphony Orchestra, the Foundation for Arab
entrepreneurs.
Music Archiving & Research, and the Prince’s School
of Traditional Arts.
ADMAF also continued to shine the spotlight on the
promise of tomorrow’s generation with its catalogue In order to provide access to the arts and the
of awards. Competition was high this year across all opportunities it holds, ADMAF constantly reaches out
the categories, which seek to motivate dynamic young to the public to ensure maximum engagement and
talents further along their future career paths. Similarly, participation. In 2014, ADMAF added another advocacy
ADMAF Grants experienced a healthy number of string to its bow in the form of the ADMAF Roadshow,
applications (see page 71). Existing grant recipients which explained the foundation’s work to 950 students,
also saw their projects blossom, such as Amal Al young people and artists across four emirates.
Agroobi whose film, ‘The Brain that Sings’, received the Similarly, the 2013 and 2014 editions of Abu Dhabi Art,
Emirates NBD People’s Choice Award at the 2013 Dubai organised by Abu Dhabi Tourism & Culture Authority,
International Film Festival. The documentary about two gave ADMAF an excellent opportunity to highlight its
young, autistic Emiratis undertaking music therapy also endeavours within the visual arts sector to thousands
gained recognition overseas and continues to play an of fair visitors.
important part in autism awareness across the country.
For many years, the Foundation has joined the world in
celebrating days of international significance including
World Storytelling Day, Mother Language Day and
Earth Hour. International Museum Day in May explored
the history of the Arab world in the 20th century through
the visual arts and marked the first collaboration with
the Barjeel Art Foundation in Sharjah. ‘Sky Over The
East’ was a remarkable homage to the region’s creative
spirit and enabled young and old alike to explore
14
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THE
ADMAF
TIMELINE

Highlights of the
Foundation’s
activities between

OCTOBER
2013
Young Media
Leaders 2013/4
begins

September 2013 and
December 2014

DECEMBER 2013
Drum with US
‘Three Generations’ opens in the USA
ADMAF Founder receives OBE

Dar Zayed on
Tour
Oily Cart
Residency
begins
ADMAF visits
Madrid

SEPTEMBER
2013
Music in
Hospitals
Ways of
Seeing: Christo

NOVEMBER
2013
Abu Dhabi
Festival 2014
announced
Let’s Make Art,
Dar Al Ber
Abu Dhabi Art
ADMAF Design
Commission
Islamic art
workshops

2013
2014
FEBRUARY
2014
Let’s Make Art,
Dar Al Ber

JUNE 2014
UAE Red Crescent
received Abu Dhabi
Festival 2014 donation

APRIL 2014
Toddlers’
Programme
Quincy Jones
receives
Abu Dhabi
Festival Award

ADMAF visits
Venice Biennale’s
14th International
Architectural Exhibition
AUGUST 2014
ADMAF attends
Edinburgh
International
Culture Summit

JANUARY 2014
Christo & Jeanne-Claude
2014 announced

OCTOBER
2014
St Regis Family
Fun Day
ADMAF Comic
Arts Award
announced
at Mubadala
Youth Forum

DECEMBER 2014
Christo & Jeanne-Claude
Award 2015 announced
Abu Dhabi Festival 2015
revealed

Let’s Make Art, Dar Al Ber
The Story Mile begins
The Hero Inside begins
Abu Dhabi Festival presents
Gustavo Dudamel & the
Simon Bolivar Symphony
Orchestra of Venezuela

MARCH 2014
Abu Dhabi
Festival 2014

MAY 2014
Silent Voices III

NOVEMBER 2014
Young Media Leaders 2014/5 begins

‘Sky Over The East’ for
International Museum Day

Cultural Excellence Fellowship
launched

The Galleria Spring Festival

Abu Dhabi Art

ADMAF Creativity Award
announced
Young Media Leaders
2013/4 ends
16

SEPTEMBER 2014
ADMAF Roadshow Abu Dhabi
Festival announces first artists
for 2015

ADMAF Design Commission
Partnership with University of
Sharjah signed
17

Iran

ENGAGING
THE
EMIRATES

In 2013/4, ADMAF brought together
the seven Emirates through a wide
range of arts-based initiatives and
programmes
Ras Al-Khaimah
Umm Al-Quwain

Fujairah

Ajman

Sharjah
Dubai

Emirate of Abu Dhabi
214 ADMAF Education initiatives
17 ADMAF Community initiatives
10 Abu Dhabi Festival Main Programme
Emirate of Dubai
15 ADMAF Education initiatives
12 ADMAF Community initiatives

Abu Dhabi

United Arab Emirates
Oman

Emirate of Sharjah
14 ADMAF Education initiatives
4 ADMAF Community initiatives
Emirate of Ajman
1 ADMAF Education initiatives
1 ADMAF Community initiatives
Emirate of Umm Al Quwain
1 ADMAF Community initiatives
Emirate of Ras Al Khaimah
1 ADMAF Community initiatives
Emirate of Fujairah

Saudi Arabia

1 ADMAF Education initiatives
1 ADMAF Community initiatives
18
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A COMMITMENT
TO TOMORROW
The creative and cultural industries is an emerging
sector within the UAE economy at the moment, yet
it is already helping to shape the country’s identity at
home as well as its profile abroad. In 2013/4, ADMAF
directly collaborated with over 100 creative Emiratis
and engaged a further 45 through training projects.
From exhibitions and workshops to vocational training,
awards and other initiatives, ADMAF has been helping
to strengthen cultural identity, develop talent, build skills
and create role models.

Artist Development
The musicians, artists, poets and actors of a country
are the creative ambassadors of a nation. Through their
creations, renditions and interpretations, they capture
the country’s spirit, promise and potential. ADMAF
supports a wide range of Emirati arts practitioners each
year by creating opportunities to exhibit and perform.
These experiences not only allow the artist to develop
but its also provides access to new audiences.

Through the arts, ADMAF is
investing in those who will
help shape the nation’s future

Cultural Identity
The UAE has a rich cultural heritage and it is the duty of
all to ensure that the traditions and customs that made
this nation great are protected for generations to come.
Through initiatives such as ‘The Story Mile’, ADMAF
has engaged many undergraduate women in the oral
tradition, thus upholding the continuation of the land’s
mythical tales and characters.
Just as important has been connecting students and
schoolchildren to Emirati visual artists, today’s cultural
mavens. In an age of globalization, it is more challenging
than ever not only to ensure the continuation of historical
forms of cultural expression but also to embed a sense
of contemporary identity.

Training & Employment

As the creative and cultural industries continue to
expand thanks to the endeavours of the public and
private sectors, the next generation of Emiratis has
access to a wide range of
In 2013/4, ADMAF launched
career opportunities. ADMAF
a
touring
exhibition
of
In 2013/4, ADMAF directly is helping to increase Emirati
contemporary Emirati visual art.
representation in two key
After its opening as part of the
collaborated with over 100 areas – media and cultural
2013 Abu Dhabi Festival, ‘Three
entrepreneurship. Since its
creative Emiratis and
Generations’ visited London and
establishment eight years ago,
Ohio, presenting the work of 16
Young Media Leaders has
engaged a further
Emirati visual artists to a total of
seen over 160 undergraduates
6,000 people (see page 62).
graduate, guided
45 through training projects. successfully
by the luminaries of today’s
In music, the Abu Dhabi Festival
international media sector. In
has created unique opportunities
2014, ADMAF launched a new vocational training
for young talents to gain experience alongside programme in partnership with the British Council.
internationally acclaimed professionals. For example, The Cultural Excellence Fellowship will see a cohort of
at the 2014 Abu Dhabi Festival, operatic soprano young Emirati entrepreneurs mentored by pioneering
Sara Al Qaiwani performed ‘Sull’ari’, a beautiful duet UAE-based professionals to create a new generation of
from Mozart’s ‘Le Nozze di Figaro’, alongside Renée cultural managers.
Fleming. Just 48 hours earlier, Emirates Palace had
played host to another remarkable collaboration, this
time between the legendary Herbie Hancock and Awards
Through its five award initiatives, ADMAF has been
Emirati singer-songwriter Hamdan Al Abri.
incentivizing young Emiratis to develop their creativity
In addition to its own platforms, ADMAF also enables through the arts. The selected winners have not only
artists to pursue their individual artistic ambitions. The been encouraged themselves to develop their artistic
ADMAF Grants scheme offers Emiratis access to appetites further but they have also become role
funding through its ‘Cultural Citizenship’ strand (see models, inspiring others to follow in their footsteps. In
page 72) to undertake further studies, educational 2013/4, winners included Fatima Fayrooz, Moza Obeid
Khamees Al Suwaidi, Fatima Al Muhairi and Meera
excursions or professional development opportunities.
Rashid Al Mualla.
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EDUCATION
ADMAF
EDUCATION
REPORT

ADMAF Education seeks to establish
partnerships and platforms of inspiration
for children and young people so that they
may develop their creative thinking, realize
their talents, build upon the nation’s cultural
heritage and broaden their horizons

Vocational development; a nationwide analysis of
the needs of the sector followed by development of
the ‘Cultural Excellence Fellowship’ an 18-month
vocational training programme in partnership with the
British Council to encourage and support creative
entrepreneurship. Alongside this ADMAF Education
launched internship and
‘Youth at the Festival’ saw the
volunteering programmes
Abu Dhabi Festival recreated
New initiatives to develop
to enable young people to
as a platform to showcase
contribute to the success
the creative talent of young
and highlight the talents of
of our work and to use the
and emerging Emirati artists
ADMAF as a hands-on way
across
multiple
art-forms
creative young nationals.
to build skills and experience.
through initiatives such as
This complemented the
‘Capital Vibes’ which featured
existing ADMAF Education
live musical performances by several national and
flagship initiative ‘Young Media Leaders’ which for the
resident musicians, “The Hero Inside Programme:
8th year running trained young people in digital media,
Abu Dhabi”, which led school and university students
writing and communication skills in partnership with
on a personal creative journey in the research of
twofour54 Tadreeb.
their personal and family heroes through drama,
script writing, comic drawing and animation ‘Arts, Science and Technology’: In 2014 the
culminating in an exhibition and the ‘Nation Narrates’ Festival’s theme enabled the exploration of a fertile
which presented the creations and narrations of ground of cross-disciplinary collaboration. ‘Riwaq al
young Emirati talent through literature, visual art Fikr – The Festival Debates’ featured contributions
and film.
from ground-breaking international counterparts in
‘Rewarding Excellence’ ADMAF’s portfolio of awards the field such as the European Centre for Nuclear
received a significant boost through the establishment Research (CERN) and Ars Electronica Festival in Linz,
of the ‘ADMAF Design Commission’ in 2013 and the ‘ both of which are set to result in further collaboration.
Comic Arts Award’ reintroduced in 2014, supported by The 2014 Festival Exhibition by pioneering sound
an annual nationwide roadshow and a comprehensive sculptor Bill Fontana provided a unique opportunity for
programme at Abu Dhabi Art to discover and highlight students and emerging artists to be mentored in his
outstanding achievement amongst university students unique use of technology and to respond by creating
sound artworks of their own for initiatives including the
and recent graduates across all art forms.
Abu Dhabi Festival Visual Arts Award. This important
interdisciplinary work is set to continue to enhance
education in the UAE in the coming years as ADMAF
Education links national and international partners in
an exploration of the important contribution of the Arts
to building innovation and creative thinking across the
STEM curriculum.
Between September 2013 to December 2014, ADMAF
Education consolidated and deepened its offer to
young people and students of all ages by launching
significant new initiatives to develop and highlight the
talents of creative young nationals. Four major areas
of growth stand out:
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NATIONAL
STRATEGIC
EDUCATION
PARTNERS
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Abu Dhabi Music & Arts Foundation
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

CREATIVE
COLLABORATORS

Between September 2013
and December 2014, ADMAF
involved the students and
teachers of the following
universities,
centres

in

schools
its

and

arts-based

education initiatives
Abu Dhabi Homeschoolers
Association

College of Architecture,
Art & Design

Al Bateen Secondary School

Bayt Al Oud

Al Muna Primary School

Brighton College Abu Dhabi

Al Mushrif Primary School

British School Al Khubairat

Al Nahda National Schools

Cambridge High School

Al Raha School

Deira International School

Piano Centre, Ministry of Culture,
Youth & Community Development

Al Shohub School

Emirates National School

Sheikh Zayed Private Academy

Al Yasmina School

Expressions of Dance & Drama

Teddy Bear American Nursery

American Community School

Fantasia Ballet

The Glenelg School of Abu Dhabi

American University of Dubai

GEMS American Academy

The Pearl Primary School

American University of Sharjah,

Horizon Private School

International Music Institute
Katarina Peers Piano School
Lycée Louis Massignon
Lycée Theodore Monot
Petroleum Institute
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College of Media

PARTNERS
IN CREATIVE
ENGAGEMENT
Zayed University
College of Arts & Creative Enterprise
• ‘Emerge II: Radiating Ports’
(May 22 to September 30)
This exhibition featuring 17 artworks by 63 students
and alumni explored the ships of the desert, the
sea, and movements of sound through the UAE
landscape. Most of the works presented were
video and sound installations, while others included
photography and mixed media. The exhibition took
place in Abu Dhabi but was originally on view in
Venice in 2011, in conjunction with the Biennale.

Each year, ADMAF supports a wide
range of university projects devised
and delivered by faculty and students
that enhance academic studies
• Calligraffiti Mural Project
(May 2014)
After lecturing Fine Art students, the FrenchTunisian artist eL Seed began a month-long mural
project, resulting in a work on the side of the Dubai
campus gymnasium. The project and mural did not
only give an opportunity for students to work on a
large-scale piece with a professional artist, but also
allowed them to leave a meaningful message for
their peers, teachers and the community.
• International Symposium of Electronic Arts
(ISEA)
(30 October – 8 November 2014)
Under the patronage of H.E. Sheikha Lubna
bint Khalid Al Qasimi, Minister of International
Cooperation and Development and President of
the Zayed University, ISEA is an academic arts
and technology event that annually brings together
the world’s most creative minds. ISEA 2014 was
attended by 200 scholars and artists from over
40 countries. It featured 170 presentations, 146
exhibitions and 30 workshops and took place at
Zayed University, American University Dubai, Al
Serkal Avenue and other locations in the UAE.

• GlobCom Project
(May 2014)
GlobCom is a worldwide intercultural collaboration
platform among students and lecturers in the
field of communication and public relations.
Integrated strategic communication students
joined counterparts from 12 other universities from
around the world at Emerson University, Boston,
USA, to gain experience necessary to work at a
global level in communication and media.

College of Business
• Arts-Based Training
(October 2013)
The application of theatre within corporate training
is proven to be highly effective. Zayed University
College of Business male students used theatre
techniques to develop strategies for managing
conflict. Another session explored personal
influence and impact through theatre. For the
College’s female students, two workshops were
held on presentation skills.

UAE University
• Mass Communications Creative Lab Workshops  
(September – December 2013)
Workshops in Final Cut, Adobe Photoshop, film
production and magazine printing enabled students
to develop their skills and knowledge, thus allowing
them to develop creative projects that directly
enhanced their academic studies.

• Music Classes
(December 2013 – May 2014)
For six months, UAEU sought to create an active
music community by enabling access to music and
the establishment of a music club for students.
Classes in piano and guitar led by a professional
tutor from the House of Arts in Al Ain were made
available to students.
• 3D Animation Workshops
(December 2013 – May 2014)
Over six months, students were given 130
hours of 3D Animation training in script writing,
storyboarding, sound, and shooting resulting in a
series of short animated films.

College of Humanities & Social Sciences
• ‘A Map of Nowhere Showing Everything’
(October 2014)
The cartography exhibition sought to develop
students’ skills of geography and cartography
in order to better understand and analyse the
environment. The experience directly enhanced
student’s academic studies in the Department of
Geography and Urban Planning.

Higher Colleges of Technology
HCT Al Ruwais Women’s College
• Visual Art Materials
(February – June 2014)
Al Ruwais is located some 240 kilometres west
of Abu Dhabi city in the Western Region of Abu
Dhabi Emirate. Visual art equipment and material
were made available to female students over two
semesters to enable them to practice a ‘learning
by doing’ approach to the General Studies course
in Art Appreciation at the Higher Colleges of
Technology (HCT).

University of Sharjah
College of Fine Arts & Design
• Exhibition & Publishing Workshop
(February & March 2014)
Seeking to enrich the community and further
the education of students and artists through
workshops, exhibition and lectures hosted by
the College, the Michael Ehlbeck Retrospective
exhibition was accompanied by a 10-day
publishing workshop resulting in the production of
a limited edition of fine art prints. Another workshop
involving 131 foundation students focused on relief
printing techniques, while 150 students, faculty and
visitors attended Ehlbeck’s public lecture.
• Cultural Ambassador Programme
(September – November 2014)
The funding supported the travel of 12 students
participating in an exchange initiative with the
University of East Carolina which consisted
of intensive studies resulting in cross-cultural
explorations while being immersed in another
culture and society.
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MAKING
AN IMPACT

ADMAF Education data from
September 2013 to December 2014
at a glance

ADMAF Education Audience Engagement
Year on year comparison

177events,
33 initiatives,
59%
8,755 no. of audience

Average percentage of
Emirati engagement

Total Number
of Events

Education

Total number of children, young
people and adults engaged

177

2011/2012

8,755

8,000

46%

54%

ADMAF

34%

Abu Dhabi Festival

through ADMAF
projects

66%

through Abu Dhabi
Festival projects

2012/2013

8,200

Breakdown of Events by Artform

Comic Arts

25%

Visual Arts

Other

20%

19%

Music

18%

Media

7%

Theatre

5%

2013/2014

8,800

Arts Management

3%

Dance

1%

Literature

1%

Academic Calendar Year
September - August

Total Number of Partners

Audience Number

Estimated Emirati Participation

Kindergartens
& Nurseries

Primary
Schools

University
Campuses

Arts & Music Institutes

1

14
28

70
19

Secondary
Schools

17

19

29

Back to School | March 2014

TALENT
DEVELOPMENT

The first of ADMAF Education’s
six programmes seeks to nurture
artistic talent, self-confidence and
an appetite for learning among
students while enabling teachers
to develop their skills

Abu Dhabi Festival 2014 main artists gave mini-performances, demonstrations and master classes in the schools
and universities of the capital. The motivational initiative seeks to support classroom teaching, while encouraging
students to create and critique music and embrace creative thinking.
Audience: 401 (Age 3-18)

Festival In Focus: Dresden Philharmonie, European Union Youth Orchestra | March 2014
The series of open rehearsals by the Festival’s main artists intends to give students unique insight into a variety of
art forms and develop the arts audience of the future. It is hoped that these interactive activities foster a passion
for the arts in young people inspiring them to attend.
Audience:  130 (Age 7-18)

The Space Sessions: Capital Vibes | March 2014
Part of the Youth At The Festival platform, this evening of cool tunes and great vibes showcased young Emirati
and international musical talent. Curated by Manuel Nivia, New York University Abu Dhabi student and Founder of
the AUHDIO project, Capital Vibes featured the SAMA Quartet and special guest Hamdan Al Abri, among others.
Audience: 148 (Age 18-45)

The Space Sessions: The Hero Inside Programme Abu Dhabi | February - March 2014
A comic arts, animation & digital exhibition marked the culmination of a two-month creative initiative resulting in
illustrations by students of Abu Dhabi schools and New York University Abu Dhabi depicting heroes inspired by
family and friends. Curated by Creative Director, Trevor Kweku Blackwood, supported by illustrator Dr. Hosni
Mojahed and actor & filmmaker Amel Al Marzooqi. Part of the Youth At The Festival platform.
Audience:  542 (Age 6-25)

Young Artists’ Day | March 2014
Selected school groups present music, theatre, dance and visual art in a morning concert that seeks to engage the
young in cross-cultural dialogue; nurture a competitive spirit of artistic excellence among primary and secondary
schools; encourage musical talent; and foster academic performance.
Audience: 428 (Age 6 - 17)

Young Musicians’ Concert: ADMAF & Carnegie Hall presents Decoda
March 22 | March 2014
The evening concert presented the talented young musicians from Abu Dhabi schools selected for the Carnegie
Hall residency. They performed an original composition created with the Decoda ensemble. Nurtures a competitive
spirit and young talent.
Audience: 428    (Age 7-18)

The Space Sessions: The Nation Narrates | March 2014

Jazz at Lincoln Centre Music in Schools | October 2014

Celebrating young Emirati talent in literature, film and illustration. An exhibition of artwork by Zayed University
students featured mythical characters of traditional Emirati tales. In addition, three Emirati films supported by
ADMAF Grants were screened: ‘Safi’ by Ahmed Zain; ‘Dreams in Their Eyes’ by Abeer Al Marzouqi, Khawla Al
Maamari & Ayesha Al Amri; and ‘Feeding the 500’ by Rafed Al Harthi. Part of the Youth At The Festival platform.

Jazz at Lincoln Centre musicians Dominick Farinacci and Clarice Assad presented a workshop for the students of
Brighton College in advance of the Centre’s Family Jazz Day. The young participants gained an understanding of
jazz in terms of rhythm, tone and colour.

Audience: 74 (Age 18+)

Participants 32 (Age 10-13); 45 (Age 6-17)

Carnegie Hall Music Residency IV: ADMAF & Carnegie Hall presents
Decoda | March 2014
ADMAF’s partnership with New York City’s music landmark entered its fourth year in 2014. Selected young
musicians (11-16 years) participated in a residency that culminated in a public evening performance of a new
work. In addition, the Decoda Ensemble delivered interactive school performances and workshops to add value
to the existing music curriculum; foster educational excellence; nurture music appreciation; develop team-building
skills; and boost creativity.
In association with Gulf Related.
Participants: 336 (Age 13+)

St Regis Family Jazz Day | October 2014
Taking place at The St. Regis Abu Dhabi, children experienced an educational and interactive day of music with
world-class musicians including the Emmy Award winning artist Gregory Generet and Jazz at Lincoln Centre’s
Global Ambassador Dominick Farinacci. The programme explored rhythm, songmaking, performance and
storytelling around the blues.
Audience: 281 (Age 3-18)

Audience: 419
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CREATIVE
LEADERSHIP

The second of ADMAF Education’s six
programmes enables young nationals
to develop their skills and prepare for
careers in the creative and cultural
industries

Young Media Leaders | September 2013 onwards
The annual vocational programme trains Emirati students from Zayed University, UAEU University and HCT in
core aspects of TV, radio, print and online journalism (Arabic and English). However, the benefits go beyond
the media profession. To write, analyse and communicate with clarity are in high demand in today’s competitive
marketplace. Those who possess determination, discipline and an appetite for learning will hold the employment
advantage. Since its establishment eight years ago, over 160 Emirati undergraduates have successfully passed
through the programme.
Participants (2013/4): 16 (Age 18-25)
Participants (2014/5): 20 (Age 18-25)

Cultural Excellence Fellowship | September 2014 onwards
The 18-month, skills development and mentoring programme seeks to bring together young Emirati ‘protégés’,
UAE-based professional ‘pioneers’ and regional as well as cultural experts from the UK to share skills, knowledge
and experience through mentoring, cross-discipline exchange and workshops. Participants attend monthly
workshops on key areas of arts management and cultural entrepreneurship. The programme seeks to prepare the
next generation of Emirati cultural leaders while giving a professional development platform to current practitioners.
In association with Mubadala.
Participants: 32 (Age 20+)

The Artists’ Studio | March 2014
The Artists’ Studio is a bilingual, online resource that inspires and informs young people about the value of creative
thinking and artistic expression. The objective of this digital initiative is to encourage young Emiratis to understand
the role of arts practitioners and inspire them to pursue a career in the creative and cultural industries. At the 2014
Abu Dhabi Festival, ADMAF Young Media Leaders interviewed Vladimir Ashkenazy, Herbie Hancock and Bill
Fontana. The series also features Al Jarreau, Quincy Jones, Kevin Spacey, Bryn Terfel, Oussama Rahbani, and
Maxim Vengerov.
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Adventures in Islamic Art | November 2013

TREASURING
TRADITIONS

The third of ADMAF Education’s
six programmes encourages the
appreciation and application of

As part of ADMAF’s activities during Abu Dhabi Art 2013, artist Bassam El Selawi ran a series of art-calligraphy
workshops for the students of Glenelg School and American Community School to uphold and explore the
traditions of Islamic artistic practice.
Participants: 39 (Age 10-16)

traditional forms of cultural expression
International Museum Day Exhibition & Workshops | June 2014
ADMAF’s contribution to International Museum Day was an exhibition of 20th century Arab art, entitled ‘Sky Over
the East’ and presented in partnership with Barjeel Art Foundation. The accompanying education programme
featured a watercolour resist painting session for children aged 3-6 years and workshops for primary and secondary
schools led by Bassam Al Selawi and Maysoon Masalha, which included mural painting and print making.
Participants: 374 (Age 3 upwards)
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REWARDING
EXCELLENCE

The fourth of ADMAF Education’s
programmes celebrates outstanding
creative achievement by students and
recent graduates in several art forms

The Christo & Jeanne Claude Award 2013/4 | September 2013 onwards
Under the patronage of H.H. Sheikha Shamsa bint Hamdan Al Nahyan and in partnership with New York University
Abu Dhabi Institute, 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. NYUAD’s Erin
Meekhof presented the 2014 winning work ‘Abjad’ at the 2014 Abu Dhabi Festival, Qasr Al Sarab and Maraya
Art Park. The winners of the third edition are Salwa Al Khudairi and Nada Al Mulla, architecture students at the
American University of Sharjah. ‘Keswa’ will be unveiled at NYUAD campus as part of the 2015 Abu Dhabi Festival
prior to a nationwide tour.
Award Applicants: 2013: 27 (Age 19-25); 2014: 27 (Age 20-30)
Visitors to artwork (2014): 101 (opening)

ADMAF Design Commission 2013/4 | October – November 2014
The Design Commission aims to inspire a new generation of creative minds capable of presenting contemporary
art to a wide audience in the form of the ADMAF Pavilion at Abu Dhabi Art. While the 2013 Award applicants were
invited to draw inspiration from the work of Philippe Starck, the 2014 submissions were given Zaha Hadid as their
conceptual launchpad. The 2013 winners were Hanan Al Kaf and Lamya Al Shamsi, while the 2014 award went
to Meera Rashid Al Mualla, Mina Watan Al Sheikhly and Saba Rahanjam. Both sets of winners were from the
University of Sharjah, College of Fine Arts & Design.
Award Applicants: 20 (Age 18-24)

Gulf Capital-ADMAF Creativity Award 2014 | January – March 2014
Established in 2004, the award commends outstanding expression by Emirati undergraduates and recent
graduates in the visual or performing arts, literature or film. The winner of the 2014 Award was Fatima Fayrooz for
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‘Katharina’ a work of acrylic on canvas that portrayed one of her professors from Zayed University. While Fatima
received her prize during the 2014 Abu Dhabi Festival, her piece was exhibited later in the year at the ADMAF
Pavilion, Abu Dhabi Art 2014.
Award Applicants: 27 (Age 18-26)

Gulf Capital-Abu Dhabi Festival Visual Arts Award 2014 | January – March 2014
Launched in 2013, this award seeks to nurture talent and creativity among emerging Emirati artists and Emirati
visual arts undergraduates. Applicants are invited to submit an original work of art that has been inspired by the
main artist of the Abu Dhabi Festival exhibition. In January 2014, applicants were invited to attend a public lecture
by the sound artist Bill Fontana. From there, they proceeded to develop their concept into a proposal containing a
realistic and detailed budget, timeline and plan to create their artwork.
The winner was Moza Obaid Al Suwaidi, a Fashion Design student at HCT Sharjah Women’s College, for ‘The
Power of The Palm’, an installation consisting of the sound of palm trees and a burqa handcrafted in palm leaves.
It was presented at the 2014 Abu Dhabi Festival and also at the ADMAF Pavilion, Abu Dhabi Art 2014.
Award Applicants: 18 (Age 18-26)

Abu Dhabi Festival 2014 Young Apprentices | January – March 2014
Fatima Abdullah Al Sharifi, Houreya Naser Al Kalbani (Zayed University) and Manuel Nivia (New York University
Abu Dhabi) accompanied Abu Dhabi Festival 2014 artist, Bill Fontana, throughout the creation of his commission
‘Desert Soundings’, seeking guidance and inspiration for their own artistic creations. The resulting works were
exhibited alongside those of their mentor at the 2014 Abu Dhabi Festival.
Participants: 3 (Age 19-22)

ADMAF Comic Arts Award 2014 | September – October 2014
Presented in association with Mubadala, this Award welcomed entries Emiratis aged 18 and above aged 18. Each
entry was assessed on artistic merit, technical skill, evidence of original thinking, and development of concept.
The prize included an all-expenses-paid trip to attend the New York Film Academy 3D Animation 4-week Course,
a WACOM Cintiq 13HD® and a place at the Middle East Film & Comic Con 2015. Shortlisted applicants were
invited to attend the Mubadala Youth Forum, where the winner, Fatima Al Muhairi, was announced. Fatima’s comic
creation ‘Mary & Me’ is currently in the next stage of development.
Participants: 25 (Age 18+)
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SPECIAL
NEEDS
DEVELOPMENT

The fifth of ADMAF Education’s
programmes seeks to stimulate
cognitive and physical
development in children and
young people with profound and
multiple learning disabilities and
provide access to professional
development for teachers, tutors
and primary carers

Live Music Now Residency | October 2013
At the Future Centre for Special Needs, the UK-based duo Flercussion delivered 24 workshops, a training session
for 50 teachers and a participative performance involving 90 children with special educational needs. In the
presence of H.E. Sheikh Nahayan bin Mubarak Al Nahyan.
Participants: 140 (Age 7+)

Oily Cart Residencies | September 2013 & March 2014
The UK’s leading theatre company for special needs, Oily Cart, delivered two week-long residencies at specialist
centres in Abu Dhabi and Al Ain managed by the Zayed Higher Organisation for Humanitarian Care and Special
Needs. The programmes featured workshops, teacher development and bespoke performances for children with
profound and multiple learning disabilities. ZHO staff, carers and parents have since adopted techniques acquired
during the sessions.
Participants: 227 (Age 5-23)

38

39

What the Ladybird Heard | March 2014
Children from nurseries and kindergartens across the Emirate of Abu Dhabi were invited to a theatre adaptation of
the popular book about two crafty robbers, one tiny ladybird, and a whole farmyard of fun! Presented by Art for All.
Participants: 419  (Age 3-8)

Abu Dhabi Festival Concert Talks | March 2014
Part of ADMAF’s focus on lifelong learning, ticket holders of Abu Dhabi Festival main programme concerts were
invited to exclusive pre and post-concert talks with artists and management.
Participants: 236 (Age 18+)

Riwaq Al Fikr (The Festival Debates) | March 2014
Part of ADMAF’s focus on lifelong learning, The annual discussion series engaged students and the general public
in spirited dialogue with invited thinkers, diplomats and cultural leaders. The 2014 series featured four sessions
at New York University Abu Dhabi, Emirates Palace and Zayed University covering ‘Innovation and Renewal in
the Traditional Arts’, ‘Artistic Practice, Creativity and Technology’, ‘Cultural Diplomacy’ and ‘The Meeting Point
between Science, Technology and Art’. A total of 14 panellists from 9 different countries contributed.
Participants: 410 (Age 18+)

Abu Dhabi Festival Lectures | March 2014
Ariane Koek, Director & Creator, Collide@CERN Arts Residency Programme & International Arts Development,
CERN, Geneva, Switzerland delivered the 2014 Lecture Series to students of ADMAF’s Young Media Leaders
programme as well as those of the Petroleum Institute.
Participants: 88 (Age 18-24)

Ways of Seeing: Abu Dhabi Festival Guided Tours | March 2014
Students and members of the general public were invited to guided tours of the Abu Dhabi Festival 2014
exhibition at Emirates Palace Gallery. Visitors gained insight into the work of the US sound sculptor in the first
ever retrospective of his work, ‘Bill Fontana: Acoustical Visions and Desert Soundings’ as well as pieces created
by participating students and the 2014 Festival Commission ‘Directions (Circle)’ by the renowned Emirati visual
artist, Mohammed Kazem.
Participants: 81 (Age 17-20)

Planet Peekaboo | March 2014
The music workshop at Teddy Bear Nursery in conjunction with Hartbeeps, presented ‘Teddies on Tour to the
USA’, a bespoke production that sought to develop the cognitive skills of toddlers.
Participants: 56 (Age 3-4)

Storytelling with Noura Al Khouri | April 2014
As part of ADMAF’s mandate to nurture literacy in the Arabic language, Emirati author Noura Al Khouri gave three
interactive readings of her book, Fanteer the Fluffy Flamingo reflecting the region’s culture with the children of Al
Shohub and Al Mushrif kindergartens. In association with The Reading Tree.
Participants: 79 (Age 3-5)

ENHANCING
EDUCATION

The last of ADMAF Education’s programmes
aims to strengthen educational performance
and complement learning in several subjects
across the curriculum

Ways of Seeing: Christo | September 2013
Students at four universities across the UAE attended a series of lectures by the renowned artist, exploring his
influences, style, technique and practice.
Participants:  700  (Age 20-25)

Ways of Seeing: Emirati Artist | November 2013
Noor Al Suwaidi gave a lecture and workshop to the students of the Higher College of Technology, Al Ruwais. She
shared her experience as a professional artist before exploring the theory of colours: psychological meaning and
symbolism; mixing techniques; as well as light and shade.
Participants: 130 (Age 19-25)
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International Museum Day: In Conversation | May 2014
ADMAF’s contribution to International Museum Day was an exhibition of 20th century Arab art entitled ‘Sky Over
the East’, presented in partnership with Barjeel Art Foundation. The accompanying education programme featured
guided tours and a conversation series for lifelong learners with Sultan Sooud Al Qassemi, Manal Ataya and Ali
Al Abdan.
Participants: 240 (Age 18+)
Exhibition Visitors: 1,687

Abu Dhabi Art | November 2013 & 2014
The ADMAF Pavilion at Abu Dhabi Art offers visitors the opportunity to gain insight into ADMAF’s commitment to
the visual arts including its Awards, Grants, Commissions and The Nationals’ Gallery. The 2013 edition presented
artworks by a range of Emirati artists in ‘Generation Next’ at the Pavilion and Ghaf Gallery. 450 students from
10 schools and universities participated in guided tours of the fair led by Nationals’ Gallery artists; while Lord
Poltimore, Deputy Chairman of Sotheby’s gave a private lecture on Orientalism. The 2014 edition offered a daily
programme of talks and tours by Emirati and UAE-based artists, curators, filmmakers and gallerists, engaging
300 students.
Audience: 750  (Age 18-25)
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COMMUNITY
ADMAF
COMMUNITY
REPORT
The following programmes stand out for the
significant opportunities they provided for generation
and presentation of creative content:

Between September 2013 and
December 2014, ADMAF Community
engaged, supported and showcased the
creative achievements of nationals and
residents throughout the seven Emirates
Peace Music Festival’ and shone a spotlight on
three outstanding young Emirati soloists on violin;
Khawla Al Rayhy, Meera Ghobash and Umaima
Al Shunnar.

• ‘The Story Mile’ is a unique collection of traditional
national folk tales that have been lovingly retold by
members of Al Kharareef Storytelling club at Zayed Access and engagement to the arts for all, regardless
University under the expert guidance of master of age, ability or location remains a priority of ADMAF
storyteller Abdulaziz Al Musallem. The stories Community. The following activities stand out for the
have been brought to life by an accompanying opportunities provided to diverse audiences:
series of illustrations created by students of • ‘Dar Zayed on Tour’ which provided regular
the College of Arts and Creative Enterprise at
opportunities for the orphans of Dar Zayed to
Zayed University. The resulting works preserving
experience museums and cultural institutions first
and upholding traditional Emirati oral history
hand.
have been introduced to
• A nationwide tour of
significant new audiences
‘Sinbad and the Sailor’
through public exhibitions Access and engagement to the
by Ashtar Theatre from
on Abu Dhabi Corniche
Palestine as part of Abu
arts
for
all,
regardless
of
age,
and in Khalifa Park during
Dhabi Festival 2014, in
the 2013 and 2014 Abu
which
Arabic
language
ability
or
location
remains
a
Dhabi Festivals and are
theatre
performances
now being published in
priority of ADMAF Community. and workshops engaged
two volumes.
audiences of nearly 1400 at
• Calligraphy
workshops
special needs centres and
for the residents of Dar Al Ber orphanage led
schools in several emirates.
by Abdulaziz Al Fadli involved young people
• Growth of ADMAF’s ground breaking ‘Music in
who would otherwise have limited opportunity,
Hospitals’ initiative which brought acclaimed
and enabled them to boost their confidence and
international musicians performing in the Abu
creativity and see their work showcased as part of
Dhabi Festival into numerous healthcare settings
‘Nation Narrates’ during Abu Dhabi Festival 2014.
for musical performances to relieve stress and
• ADMAF’s partnership with the Emirates Youth
contribute to the healing process for patients, their
Symphony Orchestra reached a new high as we
families and healthcare workers.
collaborated in a nationwide tour for the ‘10th Emirates
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PARTNERS IN
COMMUNITY
ENGAGEMENT

Between September 2013 and
December 2014, ADMAF involved
the community across the seven

Dubai Community Theatre & Arts Centre

Manar Al Eman Charity School, Ajman

Dubai Drums

Maraya Art Centre, Sharjah

Emirates Wildlife Society - World Wildlife Fund

Piano Centre, Ministry of Culture, Youth & Community
Development, Abu Dhabi

Emirates Youth Symphony Orchestra

Emirates in partnership with several

Ewa’a Shelters for Women and Children

organisations

Expressions of Dance & Drama, Abu Dhabi
Fantasia Ballet, Abu Dhabi

Abu Dhabi Homeschoolers Association

Alliance Francaise

Fujairah Culture and Media Authority

Abu Dhabi Municipality

American School of Dubai

Higher Colleges of Technology, Ras Al Khaimah

Abu Dhabi Tourism & Culture Authority

Bayt Al Oud, Abu Dhabi

Imperial College London Diabetes Centre, Abu Dhabi

Ajman Elderly Care Centre

British Council

INSPIRE Sports Management, Abu Dhabi

Ajman Special Needs Centre

Choueifat School, Um Al Quwain

International Music Institute, Abu Dhabi

Al Ain Municipality

Cleveland Clinic Abu Dhabi

Jazz at Lincoln Centre, Abu Dhabi

Al Mamzar Centre for the Elderly, Dubai

Dar Al Ber Society, Dubai

Jennifer Simon, Abu Dhabi

Al Nokhba School, Mirfa

Dar Zayed For Family Care, Al Ain

Katarina Peers Piano School, Abu Dhabi
Kuttab Café, Abu Dhabi
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Ras Al Khaimah Special Needs Centre
Resuscitation Theatre, Abu Dhabi
Rooftop Rhythms, Abu Dhabi
Sharjah Department of Culture & Information
Sharjah Elderly Care Centre
Sharjah University
Sheikh Khalifa Medical City, Abu Dhabi
Tawam Hospital, Al Ain
The Space, Abu Dhabi
United Arab Emirates University, Al Ain
Zayed Higher Organisation for Humanitarian Care and
Special Needs, Abu Dhabi
Zayed University
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MAKING AN
IMPACT

38 events,
11,277 no. of audience

ADMAF Community data from
September 2013 to
December 2014 at a glance

ADMAF Community Audience Engagement
Year on year comparison
Community

Initiatives by Target Audience

2011/2012
11,800

9

10

5

5

Families

9

Vulnerable

Young people

2012/2013
13,000

Special Needs

Patients

2013/2014
11,000
Initiatives by Artform:

Academic Calendar Year
September - August

Music

12
Audience Number

46

Estimated Emirati Participation

Theatre

12

Visual
Arts

3

Heritage &
Traditional Arts

6

Literature

5
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SOCIAL
UNITY

The first of ADMAF Community’s programmes seeks
to bond, build and bridge ties between social groups
including the less privileged across the UAE

Let’s Make Art | September & November 2013, January & February 2014
Access to the arts is important to a child’s development. Over four months, Emirati artist Abdulaziz Al Fadli ran
calligraphy workshops with 15 orphaned children at Dar Al Ber, with which ADMAF has worked since 2012. The
initiative culminated in an exhibition firstly at Dar Al Ber and then at ‘The Space Sessions: The Nation Narrates’
during the 2014 Abu Dhabi Festival. The project gave vulnerable children a chance to strengthen their sense of
Emirati cultural identity and develop their creativity.
Participants: 145 (Age 9-15)

Dar Zayed on Tour | October 2014
Located in Al Ain, Dar Zayed orphanage and ADMAF have been collaborating since 2012. This initiative aims to
expand children’s knowledge of the UAE and foster a sense of Emirati cultural identity. This year Dar Zayed visited
Dubai Museum and Kidzania, an interactive, edutainment centre that allows children to develop their creativity
and independence.
Participants: 35 (Age 9-12)

Silent Voices III | February - May 2014
Under the patronage of H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak, the third edition of this visual arts initiative provided
the residents of Ewa’a Shelters in Abu Dhabi, Sharjah & Ras Al Khaimah with art materials & a professional artist
with for four months. The artworks created in the weekly workshops were presented in an exhibition at The Space
to raise public awareness and funds for Ewa’a. Silent Voices contributes to the rehabilitation of human trafficking
victims through art therapy, which helps to overcome trauma, rebuild confidence and communication skills.
Participants & Exhibition Visitors: 200 (Age 15+)
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CULTURAL
& HERITAGE
EXPRESSION

The second of ADMAF Community’s
programmes seeks to uphold the customs
and traditions of communities living in the
UAE and celebrate cultural identities

Drum With Us | December 2013
Cultural expression strengthens social bonds and with 202 nationalities in the UAE, music can be an effective
way to celebrate such harmony. Drum circles are fun, exciting and a powerful way to bring people together so
in partnership with Dubai Drums, ADMAF invited members of the public on Abu Dhabi Corniche to participate in
community drumming circles for all the family.

The Story Mile | January – March 2014
This initiative helps strengthen Emirati cultural identity through the medium of creative writing, while preserving the
tradition of Emirati storytelling. Since 2013, Zayed University students, under the guidance of master storyteller
Abdulaziz Al Musallam, have created 100 tales and illustrations. The second annual edition of ‘The Story Mile’
featuring their stories and illustrated characters was presented at Khalifa Park.
Participants & Exhibition Visitors: 6,390 (All ages)

World Storytelling Day | March 2014
Each year, ADMAF marks World Storytelling Day with a celebration of storytelling, oral heritage and creative
writing. Engaging an invited audience of schoolchildren (8-12 yrs) (including children of Dar Zayed and Dar Al Ber)
the programme featured storytelling sessions in Arabic by Zayed University’s Al Kharareef Club and in English by
Khamael Al Nueimi. The aim of this initiative is to engage young Emiratis in cultural expression and enable access
to Emirati culture and heritage for children.
Participants & Visitors: 100 (Age 11-22)

Participants: 300 (All ages)
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ARTS &
ENVIRONMENT
52

The third of ADMAF Community’s
programmes seeks to raises levels
of environmental awareness and
understanding among society

Earth Hour | March 2014
Each year, Abu Dhabi Festival partners with the Emirates Wildlife Society-World Wildlife Fund to contribute to
Earth Hour, the world’s largest annual environmental awareness campaign, which highlights the issue of climate
change. The community drumming extravaganza at Abu Dhabi’s Khalifa Park, which brought together professional
musicians and the general public, connected Abu Dhabi’s residents to the Earth Hour global network.
Participants & Visitors: 410 (All ages)
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EMPOWERING
THE SEVEN
EMIRATES

The fourth of ADMAF Community’s
programmes seeks to strengthen
cultural identity and enable access
to the arts for all

Ashtar Theatre ‘Sinbad & The Monster’
In partnership with Art for All, the internationally acclaimed Palestinian theatre company embarked on its first UAE
tour with an Arabic-language production for the family with an environmental awareness message. Performances
were given across in Sharjah, Fujairah and Al Ain, while schools and special needs centres in Umm Al Quwain,
Ajman and Ras Al Khaimah also enjoyed workshops. The aim of this initiative is to advocate the use of the
Arabic language; enhance linguistic ability among young people and the community; encourage the appreciation
of Arabic literary heritage; and strengthen Arab cultural identity.
Participants & Audience: 1,382 (Age 8-28)

The 10th Emirates International Peace Music Festival
Celebrating a decade of youth in music, the nationwide tour by the Emirates Youth Symphony Orchestra and the
Youth Symphony Orchestra of the Premiere Music College of Prague presented 100 young musicians from 8
countries. Emirati young musicians Umaima Al Shunnar, Khawla Al Rayhy and Meera Ghobash performed several
works accompanied by the multi-national orchestra. The annual initiative offers the community access to classical
music, encourages music appreciation among young people, fosters young musical talent and facilitates crosscultural dialogue through music.
Participants & Audience: 1,950 (All ages)
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ARTS &
HEALTH

The fifth of ADMAF Community’s
programmes aims to promote the
use of arts and music in the health
sector and advocate its impact

Music in Hospitals | September - October 2013 & March 2014
Music has been proven through research to aid patient recovery rates, complement conventional therapy
techniques, and lessen the trauma of hospital stays. ADMAF continues to advocate music in the UAE healthcare
sector. It presented five sessions in three hospitals in Al Ain and Abu Dhabi; Tawam Hospital, Imperial College
London Diabetes Centre and Sheikh Khalifa Medical City. Musicians included: Dominick Farinacci (trumpet) of
Jazz at Lincoln Centre, New York; Sherine Tohamy with Bassam Abdel Satar; and Lebanese virtuoso, Michel
Fadel (piano).
In association with Waha Capital.
Audience: 365 (All ages)
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VISUAL ARTS
THE
NATIONALS’
GALLERY

The Nationals’ Gallery is a dedicated
resource that advocates Emirati visual
art nationally and internationally
and gives practitioners access to
opportunities, information and support

Launched in 2010, this permanent initiative is a research
centre, online portal, education hub, information
resource and advocacy initiative.

Advice
ADMAF offers one-to-one sessions with Emirati artists
for guidance in portfolio development, pricing, and
career progression.

Portal
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Jalal Luqman. ‘The Hint of a Smile.’ 2008. Mixed media. 200 x 109 x 17 cm. Courtesy of the artist.

A digital library of online artists’
profiles for curators, gallerists,
collectors, academics and art
consultants.

Opportunities

In 2014,

Grants
ADMAF Grants (Cultural Citizenship) offers financial
support to emerging and established Emirati arts
practitioners wishing to undertake further studies,
research, or exhibitions.

ADMAF Art Collection

Consisting of acquisitions and donations, the collection
has an emphasis on Emirati
practice, and seeks to highlight
ADMAF created
artistic expression from the Arab
world and Middle East.

exhibiting opportunities

In 2014, ADMAF created
exhibiting
opportunities
for
28
Emirati
visual
artists.
It
artists.
commissioned
Mohammed
Kazem for the Abu Dhabi Festival,
and advised four Emirati artists on their professional
development path. The Foundation also continued its
financial support of Karima Al Shomely’s doctorate
studies at Kingston University in London, which she is
due to complete in 2015 – becoming the first female
Emirati artist to hold a PhD in Fine Art.

for 28 Emirati
visual

ADMAF shares and facilitates
prospects for Emirati artists, such as commissions,
exhibiting opportunities (solo and group), residencies
and competitions. It also creates opportunities for
artists through ADMAF’s Education & Community
programmes to enhance national cultural identity.

Platform
ADMAF creates exhibitions to deepen the appreciation
of Emirati visual arts, and platforms for knowledge
exchange.

| Abdul Qader Al Rais

| Mariam Al Mansoori

| Abdulaziz Al Fadli

| Mattar Bin Lahej

| Ahmed Al Feresi

| Mohamed Al Astad

| Ali Al Abdan

| Mohamed Al Mazrouei

| Azza Al Qubaisi

| Mohammed Kazem

| Dana Al Mazrouie

| Moza Obaid Al Suwaidi

| Ebtisam Abdulaziz

| Nabeel Al Mehairbi

| Fatima Abdulrahman

| Najat Mekki

| Hamdan Buti Al Shamsi

| Nayef Eisa Al Baloushi

| Hassan Sherif

| Saeed Al Mandani

| Houreya Nasser Al Kalbani

| Saoud Al Dhaheri

| Jalal Luqman

| Shamsa Al Omaira

| Karima Al Shomaly

| Summayah Al Suwaidi

| Maitha Demithan

| Yousif Al Harmoudi
59

THREE
GENERATIONS
CLEVELAND

ADMAF presented the third edition
of its exhibition of contemporary
Emirati art in the USA in
association with the Cleveland
Clinic Art Programme and the
Global Arts & Medicine Institute

Under the patronage of H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed The featured works spanned the creative practices of
Al Nahyan, Ruler’s Representative of the Western three generations of Emirati artists. The range of artistic
Region, ADMAF was pleased to present the first- media throughout the exhibition revealed an expression
ever group exhibition of UAE contemporary art in a of contemporary cultural identity rooted in tradition
while also focusing on the present and future. Located
healthcare setting.
in the Art Exhibition Area of
Presenting the work of 16 artists,
Cleveland Clinic, a total of 6,000
‘Three Generations’ opened on
6,000 people visited the
people visited the exhibition.
UAE National Day 2013, and
exhibition. Healthcare staff Healthcare staff remarked on the
was supported by Cleveland
positive impact the works had
Clinic Abu Dhabi and Mubadala
remarked on the positive
on the large number of patients
Healthcare. The exhibition,
from the Arab region. During the
which contributed to cultural
relations between the USA and impact the works had on the exhibition, a strategic partnership
agreement was signed between
UAE, was opened by Dr Toby
large number of patients
ADMAF and Cleveland Clinic
Cosgrove. President and CEO
Abu Dhabi Global Arts &
of Cleveland Clinic. Held from
from the Arab region.
Medicine Institute, paving the
December 2 2013 to March 31
way for greater collaboration in
2014 (during the construction
the future.
of Cleveland Clinic Abu Dhabi),
‘Three Generations’ also illustrated an institutional
commitment to sharing Emirati culture with Cleveland
audiences.

(Above) Mohammed Al Astad. ‘Midnight.’ 2012.
Iron, rust and acrylic on canvas. 120 x 100 cm
Shamsa Al Omaira. ‘Diffused’. 2012.
Graphite and acrylic on wood. 91 x 112 cm
Yousif Al Harmoudi. ‘Memory’. 2008.
Inkjet print. 40 x 60 cm
Saoud Al Dhaheri. ‘Falcon King’. 2009.
Photo-collage with rhinestones. 55.5 x 44.5 cm
(Centre) Dr Najat Makki. Untitled. 2011.
Mixed media and acrylic on canvas. 50 x 50 cm
Maitha Demithan. ‘Rashid Bin Saeed.’ 2011.
Scanography. 170 x 170 cm
Sumayyah Al Suwaidi . ‘Contentment’. 2012.
Digital print. 60 x 30 cm
(Below) Azza Al Qubaisi. ‘FP’, from the series ‘Palm Eyes’. 2010.
Palm fronds. 75 x 75 cm
Mattar Bin Lahej. ‘Image and Body’. 2011.
Acrylic on canvas. 100 x 70 cm
All images courtesy of the artists.
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NATIONALS’
GALLERY
MEMBERS

The Nationals’ Gallery is open to Emirati
visual artists, established and emerging.
Through national and international
exhibitions as well as its online directory,
ADMAF promotes the dynamic creativity
of the UAE

Abdulaziz Al Fadli

Artworks by the Abu Dhabi artist-calligrapher reflect an innovative
combination of science and art. He developed a classical style, rich in
structure and colour before proceeding further. A regular at exhibitions
nationally and overseas, he is also a writer and specialist in Islamic
social history and philosophy.

Abdul Rauf Khalfan

Khalfan is inspired by his vivid imagination and local heritage. His
colourful representations of traditional Emirati themes make reference
to Cubism while guarding a playful edge. He developed a style of
adaptive art he calls ‘rotating paintings’ and held his first solo exhibition
at the Yas Viceroy in 2011.

Farah Al Qasimi

Farid Mohammed Al Rais

Hamdan Buti Al Shamsi

Jalal Luqman

Aisha Juma

Amna Al Fard

Azza Al Qubaisi

Ebtisam Abdulaziz

Esra Al Farsi

Farah Al Fardh
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Dubai-based Aisha holds a BFA from the Faculty of Fine Art in Cairo
and a degree from the School of the Museum of Fine Arts, USA. She
taught art in schools for seven years, which increased her interest in
art therapy and child development.

The multidisciplinary artist and writer incorporates her unique
perspective on mathematics and the structures of systems to explore
issues of identity and culture through installations, performance pieces
and works on paper. Represented by The Third Line, Dubai.

The Dubai-based emerging artist is an Interior Design graduate of
Zayed University. Fascinated by fine art, photography and fashion
design, Esra began her artistic career by exhibiting at Tashkeel, the
public art studio established by Lateefa bint Maktoum.

Um Al Quwain-based Zayed University graduate took up paper quilling
in 2004. Since then she has attracted much attention and holds
workshops across the UAE and beyond. Recipient of the Tamaiaz
Entrepreneurship Award for the first Arabic website on paper quilling

The Dubai-based artist was mentored by Abdul Qader Al Rais and
Mattar Bin Lahej. Today, he seeks to revisit contemporary classicism
in the UAE. He has exhibited at Emirates Palace, Mubadala and Ghaf
Gallery, as well as other prominent venues.

Based in Al Ain, the self-taught photographer and graphic designer
has exhibited widely in group exhibitions across the UAE. His
commissioned site-specific digital artworks can be found in the Qattara
Arts Centre, Al Ain.

The Abu Dhabi-based digital artist and sculptor is an important name
on the Emirati art scene and has exhibited internationally in USA,
MENA and Europe. He is a strong advocate of Emirati arts practice
and arts education in UAE schools.

Karima Al Shomely

The Sharjah-based graduate of Chelsea College of Art and Design
is currently completing her PhD in Fine Art. Her prints, photography
and installations have been in many key exhibitions in the UAE and
internationally and can be found in private collections in London, New
York, France, Dubai and Spain.

Khawla Darwish

The Zayed University (Dubai) graduate is an Expo 2020 ambassador.
Artist and educator, her work addresses the culture in which she
was born and raised through a contemporary and modern style. A
participant of the Venice Biennale 2009, Sikka Art Fair in Dubai and
the Abu Dhabi Festival.

Lamya Gargash

The award-winning artist, photographer and filmmaker is represented
by The Third Line. Her photographic series documenting recently
abandoned houses and structures in the UAE was received with great
acclaim. The Central Saint Martins graduate has exhibited in Europe
and North America.

Maha Amiri

The emerging artist works with acrylic and watercolour, as well as
pencil and charcoal, exploring her personal experiences as an Emirati
artist living and working between the UAE and the USA. Inspired by
studies in psychology, she reflects upon the relevance of commonplace
images and symbols that exist in our visual environment.

Maryam Al Falasi

The Dubai-based emerging artist depicts established symbols of
Emirati culture in an unconventional way, creating a new picture of
the past. In 2011, her work was selected for the cover of ‘40 Poems
from the Desert’ by H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
marking the UAE’s 40th anniversary.

Mattar Bin Lahej

The Dubai-based, self-taught artist and sculptor has participated in
exhibitions nationally and internationally. His recent series of stainless
steel sculptures inspired by sacred texts were presented in Dubai Mall.
As founder of Marsam Mattar Gallery, he is a prolific arts educator,
running workshops nationwide.

The self-taught artist from Um Al Quwain is fascinated with paper and
launched the first paper-quilling guild in the UAE. She is the regional
representative of the US and UK guilds and has been successful in
competitions there and in Japan.

The Abu Dhabi-based social entrepreneur, educator, artist, product
designer and jeweller has exhibited internationally including in Finland,
Qatar, Bahrain, Morocco, Egypt, UK, Belgium. She also trains young
creative Emiratis and transforms public spaces through community
projects.

The graduate of Yale University lives between Abu Dhabi and New
York. She uses medium and large format cameras and considers
music an indispensable part of her studio practice. Farah has exhibited
at Maraya Art Centre in Sharjah and Sikka Art Fair in Dubai.
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Mohamed Mazrouei

Nabeel Al Mehairbi

Nada Al Ameri

Nassra Al Bunainain

Nayef Eisa Al Baloushi
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Having spent the first half of his life in Egypt before moving to Abu
Dhabi, Mohamed’s often incorporates elements of both cultures,
leading to an autobiographical experience. He has held four solo
exhibitions in the UAE and has taken part in many group exhibitions
both locally and abroad.

The landscape and portrait artist spent his early years in the UK
inspired by the English countryside. His love of nature has continued
to the vistas of the Gulf and his range extends from landscapes and
cityscapes to portraiture using pencil, charcoal, pastels and oil.

This emerging artist was born in Abu Dhabi and started painting at
the age of six. After graduating with a BSc in Chemistry from UAE
University, she continued her artistic practice and has participated
in many local and international exhibitions, receiving awards from
different organisations.

Born in Abu Dhabi, the artist and graphic designer treats her work
as a dialogue between opposites, using influences derived from Pop
Art. Shortlisted for the Emerging Emirati Artist Award 2013, she has
exhibited across the UAE since graduating from Zayed University.

The emerging artist and UAE University graduate is interested in
graphic novels, video games and character design. Having trained in
IT, he likes to create artworks digitally, exploring Emirati culture as well
as popular global trends.

Noor Al Suwaidi

Known for her kaleidoscopic canvases and variegated works on
paper, Noor oscillates between the realms of portraiture and figurative
abstraction. Based in Abu Dhabi, the artist and curator has exhibited
across the UAE, Europe and USA. She holds a MA in Curating
Contemporary Design from Kingston University, London.

Noora Al Ameri

The emerging artist is a student of media, design and fine art and
works part-time at twofour54. She enjoys painting, photography and
Arabic typography design and was the winner of ‘My Father’s House’,
a 2010 British Council initiative that celebrated the cultural heritage of
the Arabian peninsula.

Noora Ramah

Born and raised in Abu Dhabi, Noora holds a BA in Visual Art from
Zayed University. Her artistic practice spans painting, drawing,
sculpture, printmaking, yet her focus is in video and photography.
She has exhibited widely in the UAE. Noora is a co-founder of the
collective, Mizmah.

Nouf Al Ajami

The emerging artist is inspired by life experience and features random
incidents and concepts in her work. Consequently she has been
known to spend one or two years on the creation of one piece. Her
work is replete with geometrical forms that invite the viewer to depart
from reality.

Saeed Mohammad Al Madani

Salama Al Mansouri

Salama Al Mazrouei

The Dubai-based mixed media artist has participated in the Sharjah
Calligraphy Biennial where he displayed artworks that detailed
conceptual representations of Arabic typography and personal
reflections of his culture. He continues to pursue his passion and
regularly participates in selected exhibitions.

The emerging artist is a self-taught photographer, painter and illustrator.
She has participated in several group exhibitions such as ‘Made in the
UAE’ (2005) and ‘Tracking the Emirates’ (2010) at Ras Al Khaimah
Hospital. In 2003, she illustrated her first children’s book, ‘Red Onion’.

The UAE University graduate is a member of Emirates Fine Art Society
and has participated in a many local and international exhibitions. Her
work expresses human emotions, through oil, watercolour, acrylic,
pastel, coloured pencils and pencil.

Saoud Al Dhaheri

The Al Ain-based photographer and digital artist is currently focusing
on a combination of photography, digital art and mixed media to
explore the expression and breadth of his art. A regular participant in
exhibitions in the UAE, his images are infused with colour and humour,
illuminating otherwise mundane objects.

Sarah Ibrahim

The emerging artist from Abu Dhabi draws inspiration from the simple
things in life. Working mainly in oils and acrylics, she is constantly
experimenting with new techniques. Her debut exhibition was part
of the 2012 UAE National Day celebrations at Zayed University in
collaboration with UAE Symphony Orchestra.

Shaikha Ahmed Salem

The emerging artist is a finance graduate of UAE University. She has
experimented with different media and in her second year at university,
her work began to attract the attention of fellow students. Since her
graduation, Salem has spent more time to pursuing her artistic practice.

Sumayyah Al Suwaidi

Hailed as the first female Emirati digital artist, the Abu Dhabi-based
social entrepreneur manipulates seemingly normal and mundane
photographs into masterpieces of emotion and sensuality. She has
participated in exhibitions in the UAE and internationally and curates
many group and open-call shows.

Wafa Khazendar

The Dubai-based writer and artist is haunted by humanitarian issues
and seeks to evoke one’s imagination through fantasy. Her subjects
have their own unusual daring world and are captured in an acrylicblend with other materials. She creates effects and allusions that
reflect a richness in colour and design.

Yousif Harmoudi

The Sharjah University business graduate has held a fascination with
photography since childhood. He has exhibited in several exhibitions
in the UAE and beyond including Sikka Art Fair (2012), Storytellers
at Mubadala (2012) and ‘Three Generations’ (2013/4). He has also
produced several films and works as a cameraman.
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VISUAL ARTS
THE
ADMAF ART
COLLECTION

Karima Al Shomaly | ‘Silence I’. 2007.
Acrylic on canvas. 120 x 120 cm.

Elham Al Hammadi | ‘Tears of the Ocean 2011.
Wood, plastic beads and lamp.

Part of The ADMAF Art Collection.

Part of The ADMAF Art Collection.

Part of The ADMAF Art Collection.

Part of The ADMAF Art Collection.
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a strong symbol of the innovation and
creativity that exists across the Arab
world

Ebtisam Abdulaziz. | ‘Autobiography 03-07’ (still images). 2003-2007.
Edition 2/3. Video installation.

Part of The ADMAF Art Collection.

Part of The ADMAF Art Collection.

ADMAF has been collecting works of art, craft and
design since its establishment in 1996. Today, it
promotes the achievements of UAE artists through
the collection, which now includes more than 50 works
covering many media and styles of Middle Eastern
artistic expression.

Abdul Qader Al Rais | Untitled.
Watercolour on paper. 70 x 50cm.

UAE and beyond, ADMAF is building

Azza Al Qubaisi | ‘Objects with Functionality’ from the ‘Kurab’ series. 2013.
Palm wood, glass, steel.

The ADMAF Art Collection consists of works by
established and emerging artists from the United Arab
Emirates and the Arab world. With a special focus on
Emirati visual arts, ADMAF seeks to present a growing
body of work that advocates creativity, innovation and
cross-cultural dialogue. By exhibiting the collection in
its offices and elsewhere, ADMAF seeks to engage,
educate and inform the public about contemporary art
from the UAE and Arab world.

Sumayyah Al Suweidi | ‘Feminine Delicacy’. 2012.
Digital silkscreen print.

By acquiring works from artists of the

The collection is a flexible resource with no
permanent gallery. While some pieces are exhibited
in its headquarters, ADMAF welcomes requests by
institutions that wish to borrow one or more works from
the collection.
ADMAF welcomes gifts by individuals and
organisations, which are assessed by its Collections
Committee prior to acceptance. Factors such as
condition, provenance, storage and cultural value
are considered. Acknowledgement is given to donors
through ADMAF’s website and catalogues.
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GRANTS
ADMAF GRANTS
By providing financial assistance as well as skills
support, ADMAF Grants enables people to embark on
artistic and cultural projects that would otherwise not
be possible.
ADMAF welcomes applications from individuals and
organisations across the UAE, who seek to further
artistic practice and add value to society through the
arts and culture. ADMAF offers grants in a number of
categories:

Cultural Citizenship
ADMAF supports UAE nationals, as individuals
or groups, to uphold local cultural expression and
contribute to the ongoing development of the national
arts sector.
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Enabling independent
cultural expression across
the United Arab Emirates

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

Arts Education
ADMAF seeks to establish platforms of inspiration for
children and young people so that they may develop
their creative thinking, realize their talents, build upon
the nation’s rich cultural heritage and broaden their
horizons of possibility and opportunity. It provides
grants to individuals, educational institutions and
educational groups to enhance the academic syllabus,
extra-curricular programmes, or capital projects.
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Grant Report 2013/4 Cultural Citizenship

Rawia Abdullah

Between September 2013 and December 2014, ADMAF offered Cultural Citizenship grants to six Emiratis. The
support enabled them to develop their creative practice and produce new projects.

Nujoom Al Ghanem

Jalal Luqman

Hana Hasan

For the production of the Emirati dark comedy, ’40 Dirhams’ a short film involving university students.

Aisha Abdullah
For ‘Al Jalila’, a documentary on female Emirati athletes.

For ‘The Sunwave’, a short film.

For ‘The Nearby Sun’, a documentary on camel owner, Fatima Al Hamly.

‘In the Footsteps of a Girl’, a documentary on the UAE weightlifter Amna Haddad.

Shaikha Al Mazrou
To undertake a MA at Chelsea College of Fine Art, London.

ADMAF has supported over 10 independent features, short and documentary films by Emirati
filmmakers over the last five years, many of which have received awards and commendations

EMIRATI IN THE FRAME

both at home and abroad.
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Nujoom Al Ghanem is a poet and film director. She has produced and directed eight films
to date. The third project by Nujoom to receive an ADMAF Grant is ‘The Nearby Sun’ – a
documentary about Fatima Al Hamly, the only female camel owner in the UAE. The film charts
her struggles in this male dominated field as she enters the country’s camel beauty pageant
competition and participates in Abu Dhabi’s camel auctions. It is an inspiring film about a
woman’s pioneering spirit.

‘The Nearby Sun’ received its world premiere at the 2014 Dubai International Film Festival,
winning the Muhr Award for Best Non-Fiction film, the highest prize to be won by an Emirati film
since the festival’s establishment.
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Grant Report 2013/4 Education

Maraya Arts Centre

Between September 2013 and December 2014, ADMAF awarded Education Grants to:

Fantasia Ballet

Karima Al Shomaly
To undertake a PhD in Fine Arts at Kingston University, London.

Humaid Al Nuaimi
To hold the exhibition ‘Preserving the UAE Heritage’ at UAE University, Al Ain.

Marsam Mattar Gallery

For its public community arts programme.

For a masterclass with Vadim Pisarev and open examinations.

Nada Salem Thabet Al Hammadi
To attend the Summer Institute in Public Diplomacy at the University of Southern California.

Emily Wang (NYUAD student)
For the visual arts exhibition ‘I’m Feeling 22’ at The Space.

For its summer arts camp for children.

Within the UAE’s educational sector, the fine arts are gaining a foothold across several
universities. It is even hoped that in the not so distant future, the UAE will have an art school to
nurture the nation’s gifted artists and academics.

Karima Al Shomaly’s prints, photography and installations have been featured in landmark
exhibitions in her own country and internationally. The Sharjah-born artist with an MA from
Chelsea College of Fine Art has been undertaking a PhD at Kingston University in London since

ARTS & ACADEMIA

2012, supported by ADMAF Grants. Once awarded, Karima will be the first ever, female Emirati
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Doctor of Fine Arts.

Her latest solo exhibition in November 2014 explored the subject of her PhD, the Emirati burqa,
and took place at the Edge of Arabia Gallery, London. “Through practices of inscription, ritual
and enactment, my work engages with the burqa as an intimate object,” Karima says. “I invite
visitors to look, touch and smell this unique material in the form of many burqas.”
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Grant Report 2013/4 Community

Rashid Paediatric Therapy Centre

Between September 2013 and December 2014, ADMAF presented Community Grants to:

Rooftop Rhythms

Khawla Al Rayhy
For tuition in violin, piano and music theory.

Jennifer Simon

For the Rashid Stars Performing Arts Group.

For a series of Arabic poetry open-mike events.

Jason Carter
For ‘A Grain of Sand’, a documentary on UAE music heritage.

For ‘Mural Mania’ visual art workshops for schools.

Khawla Al Rayhy has been an ADMAF Grant beneficiary for three years. She remembers very
clearly how she became interested in learning the violin at the age of six, “I went to a concert
with my parents, and heard many kids playing the piano,” she says. “And then I heard somebody
play the violin. I loved the sound.”

The eldest of two children, Khawla’s parents wanted to help her but there was nowhere in their
home Emirate of Ajman where she could learn to play. Fortunately, Riad Kudsi, Founder and
Conductor of the Emirates Youth Symphony Orchestra and a violinist himself, was impressed
by Khawla’s determination to master the instrument and with the support of ADMAF, the two

YOUTH & MUSIC

embarked on private lessons.
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At just 11 years old, Khawla Al Rayhy has performed at several events across the UAE, including
the 2013 and 2014 editions of the Abu Dhabi Festival.
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INTERNATIONAL

ADMAF
INTERNATIONAL

With its network of
international partners,
ADMAF is ensuring that the
UAE capital is firmly on the
world map of festivals, arts
education and community arts

As a direct result of the visit, Emirati soprano Sara Al
Qaiwani participated in the 2014 Santander International
Summer School, benefiting from its master classes and
training sessions. In March, Paloma O’Shea Artiñano,
By aligning with established, non-profit, cultural 1st Marquise of O’Shea delivered the opening note
organisations, ADMAF is able to channel international at the Abu Dhabi Festival 2014 debate on cultural
best practice into the UAE cultural sector, thus nurturing diplomacy. In 2015, the Abu Dhabi Festival Recital
higher standards of artistic creation and delivery. In Series, in partnership with the Queen Sofia College of
addition, it enables both parties to
Music, will present Ah Reum Ahn,
build bridges of understanding and
medallist of the 2012 Paloma
It enables both parties silver
dialogue between their countries
O’Shea Santander International
and cultures, thus contributing to the
Piano Competition. It is hoped that
to build bridges of
enhancement of bilateral relations.
further strategic alliances shall be
Finally, partnerships create an
developed with Spain.
understanding and
essential channel for both parties
to communicate and share their
Venice
dialogue between
respective missions, objectives and
ADMAF was honoured to attend the
activities to a broad and diverse
their countries.
official opening of the United Arab
audience.
Emirates Pavilion at the Venice
Biennale’s 14th International Architectural Exhibition.
Between September 2013 and the end of the following
Under the auspices of The Sheikha Salama bint
year, Founder Hoda Al Khamis-Kanoo and ADMAF
Hamdan Al Nahyan Foundation, this historical event
representatives visited Madrid, the Venice International
marked the inaugural participation of the UAE.
Architecture Biennale, the Paloma O’Shea Santander
International Piano Competition and the Edinburgh
The UAE’s contribution to the Architectural Exhibition
International Festival.
was an exhibition entitled ‘Lest We Forget’; the concept
of which was originally developed in a series of student
Spain
workshops at Zayed University, supported by ADMAF.
In October 2013, Hoda Al Khamis-Kanoo met influential During the visit Founder Hoda Al Khamis-Kanoo and
cultural leaders and institutions in Madrid, including ADMAF representatives met Biennale Director Rem
Casa Arabe, Teatro Real, Cervantes Institute, Albeniz Koolhaas and his GCC representative Ayad Al Sakal;
Abdullah Al Awadhi and Ghazi Al Mulaifi (Kuwait
Foundation and the Queen Sofia College of Music.
Pavilion); H.H. Sheikha Mai Al Khalifa and Bernard
Meetings were also held with Antonio Escamez Torres, Khoury (Bahrain Pavilion); among others.
Chairman of Fundacion Banco Santander; and H.E.
Gonzalez de Benito, Secretary of State for Foreign
Affairs and former Spanish Ambassador to the UAE.
By the end of December 2014, ADMAF had signed 21
international strategic cultural partnerships with leading
arts organisations around the world.
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NEW
PARTNERS
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Four distinguished institutions signed
strategic partnerships with ADMAF during
the 2014 Abu Dhabi Festival, each signifying
the beginning of a collaboration to nurture
creativity, education and audiences for
the arts

European Union Youth Orchestra

The Prince’s School of Traditional Arts

ADMAF Founder H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo signs
the strategic partnership with Chair Robert Albert and
CEO, Marcus Marshall.

Director Dr Khaled Azzan and ADMAF Founder
H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo sign a strategic
partnership.

The Foundation for Arab Music Archiving
& Research

Cleveland Clinic Global Arts & Medicine
Institute

AMAR Founder Kamal Kassar seals the agreement
with ADMAF Founder H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo.

The partnership was signed with the Institute Chair
Dr Iva Fattorini MD during the exhibition ‘Three
Generations’ at Cleveland Clinic Ohio.
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INTERNATIONAL
STRATEGIC
CULTURAL
PARTNERS

ADMAF’s global network
aims to generate a long-term
beneficial impact on the
UAE creative and cultural
industries

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 firmly 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 & Artistic
Director, Sir Clive Gillinson who delivered the Festival
lecture at Zayed University. In 2014, Decoda Ensemble
ran what is now a highly successful residency.

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.

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 & 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.
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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.

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

ADMAF partnered with the centre in 2011. Led by
Wynton Marsalis (Abu Dhabi Festival 2010 artist),
the collaboration is leading to joint initiatives in music
education engaging Abu Dhabi schools as well as
music in hospitals.

Chairman Sir Vernon Ellis signed the agreement with
ADMAF at the 2012 Abu Dhabi Festival. In November
2014, The Cultural Excellence Fellowship, a joint
initiative, was launched, which seeks to provide worldclass training to emerging and established Emirati
cultural managers and creative entrepreneurs.

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

The Queen Elisabeth Music Chapel partnership was
signed in 2010. In the same year, the UAE capital
welcomed baritone Jose Van Dam then ‘Mozart
Masterpieces’ at the 2011 Festival, with the Orchestre
Royal de Chambre de Wallonie, violinist Augustin
Dumay and Chapel laureates. ADMAF looks forward
to supporting talented young musicians from the Arab
region in their studies at this extraordinary Belgian
institution.

The non-profit media and journalism educational
institution founded by HRH Princess Rym Ali joined
hands with ADMAF in 2012. Today ADMAF invigilates
admission exams for UAE applicants to the JMI, while
JMI professors give lectures to ADMAF’s Young Media
Leaders.

An agency of the French Ministry of Foreign Affairs,
Institut Français is responsible for promoting French
culture globally. Since signing a partnership, the two
parties have co-presented a concert by Emirati soprano
Sara Al Qaiwani and pianist Hugues Leclerc.

ADMAF signed with the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation in 2013, and has
subsequently co-funded the Arabic edition of the UN
Creative Economy Report 2013, co-published by
UNESCO and UNDP. The Report will be the subject of
an Abu Dhabi Festival debate in 2014.

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 strategic partnership and
are currently working on an Islamic Art Path project for
the 2015 Abu Dhabi Festival.

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. The 2015 Abu Dhabi Festival Lecture will
be delivered by SOAS’s Dr Dina Mattar.

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. It is expected that they will collaborate on
music education initiatives in the future.

Cleveland Clinic and ADMAF have been collaborating
symposia, lectures and in-hospital recitals for
healthcare students, professionals and patients since
2009. With the advent of a new facility in Abu Dhabi
opening in 2015, a partnership was signed during the
‘Three Generations’ exhibitions at the Cleveland Clinic
Arts & Medicine Institute in Ohio.

AMAR assists in the preservation of rare music
archives from Egypt, Lebanon and Syria. Having
supported the album ‘Early Singers from Bilad Al
Sham: Syria, Lebanon, Palestine’, both parties signed a
partnership, which has resulted in The Asil Ensemble of
Contemporary Arab Music performing at the 2014 Abu
Dhabi Festival. In 2015, ADMAF will support a second
album ‘Sami Al Shawa: Prince of the Violin’ as well as
two concerts at London’s Shubbak festival.
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MARKETING
ADMAF
MARKETING &
COMMUNICATIONS
REPORT
Between September 2013 and December 2014,
ADMAF activities attracted extensive press coverage.
A total of 856 reports about the Foundation and its
initiatives ran across print, online, television and radio,
generating a 23% increase in editorial value. A total of
six opinion-editorials were published in The National
Newspaper (UAE), Al Ittihad Newspaper (UAE), Al
Bayan Newspaper (UAE) and The Huffington Post
(USA) in addition to prime coverage in The Times,
L.A. Times, The Huffington Post, Esquire magazine,
Departures and France 24.

With a year-round
schedule, the ADMAF
marketing machine
play an important
role in developing
audiences for the arts
and highlighting the
significance of the
Foundation’s work

to ADMAF Founder H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo as
well as the signing of a strategic educational partnership
with Sharjah University.
Two extensions contributed to the Foundation’s brand
growth including The Cultural Excellence Fellowship
programme in partnership with the British Council and
the Comic Arts Award in association with Mubadala.

An integrated communications campaign was developed
to celebrate ‘Creative Innovation’, the theme of the 11th
edition of the Abu Dhabi Festival. The purpose of the
ADMAF extended its media reach by
campaign was to engage a younger,
223% communicating to 8,781,000
more wired audience, who spend more
ADMAF extended time seeking entertainment from the
people, which was made possible
by activating new channels across
Internet and their digital devices. The
its media
airports,
in-flight
entertainment
campaign consisted of an augmented
systems and cable networks.
reality code readable by smartphones,
reach by 223%.
which was used as a key motivator to
Social media continues to be a key
allow them to experience the Festival.
aspect of the Foundation’s digital strategy providing a
number of engagement platforms. 2014 saw 1,941% A additional 4 new sessions of the Artists’ Studio;
increase in Facebook fans, 45% increase in twitter ADMAF’s online initiative that inspires and informs
followers, 1,944% increase in YouTube channel views young people about careers in arts and culture; were
and the introduction of the Foundation’s Instagram filmed and posted on the Foundation’s official YouTube
page. The Abu Dhabi Festival social media platforms channel. The sessions include: Vladimir Ashkenazy,
witnessed steady growth with 24% increase in twitter Herbie Hancock, Quincy Jones and Bill Fontana.
followers, 165% increase in Facebook fans and 124%
increase in YouTube channel views.
The websites of ADMAF and the Abu Dhabi Festival
witnessed 45% growth in traffic with 373,598 page
In addition to ADMAF arts education, community arts, views and 86,391 new users.
special projects and festival initiatives, the media
singled out the award of the Order of the British Empire
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Abu Dhabi Festival Audience

ADMAF
MARKETING
856

no. of media reports

492

no. of media activities

30,000
26,000

Value Data Sources

media interviews

6

opinion - editorials

29,100

2013

2014

24,000

66,866,522 20,623
Facebook total impressions

40,245

Facebook new fans

YouTube minutes watched

847

Instagram new followers

2010

2011

2012

Since 2010 the Abu Dhabi Festival audiences have risen by 24% reaching 29,183

Abu Dhabi Festival Media Value (AED)

53 million
51 million

237

29,000

7,042,642 2.85
twitter organic impressions

Pages/Session on ADMAF
website

1,484

113,520

twitter new followers

50 million

49 million
33 million

Sessions on website

2010

2011

2012

2013

2014

Since 2010 the Abu Dhabi Festival media value has reached AED 0.25 billion

AED

3,966,786 12,851
editorial value

YouTube channel views

00:02:14

Abu Dhabi Festival Social Media

Average session duration
on website
2012

2013

2014

Since 2011 the Abu Dhabi Festival Facebook handle has grown by 1,225% reaching 76,064 fans and twitter
handle by 266% reaching 4,800 followers
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ADMAF
PUBLICATIONS

A number of significant publications
have been released by ADMAF
over its 18-year history as a source
of information and documentation.
While many are accessible online,
they are also available in print

Between September 2013 and December 2014,
ADMAF published a total of 30 reports, newsletters,
magazines, brochures, programmes and books
including the following:

The ADMAF Tribune
Published three times a year, The ADMAF Tribune
features a round-up of the latest news from the
Foundation. These editions have become an essential
part of our annual communications plan and are
distributed to arts audiences throughout Abu Dhabi
and also made available online. Members of ADMAF’s
Young Media Leaders programme write two issues,
providing valuable experience in writing arts reviews,
previews and features for the nation’s budding
journalists.

Abu Dhabi Festival Programmes
These programmes are exclusively available to visitors
to the Abu Dhabi Festival’s main programme. Each one
offers a detailed insight into the history of the works
presented and performed, and also includes biographies
of the participating artists and organisations.

Bill Fontana: Acoustical Visions & Desert
Soundings
Commemorating his Abu Dhabi Festival 2014 exhibition
and commissions, this is the first major publication on
the life and work of the acclaimed US sound artist. The
bilingual 224-page book spans four decades of creative
innovation.

Abu Dhabi Festival 2014 – In Review

BILL
FONTANA
ACOUSTICAL VISIONS

Dedicated to the memory of H.E. Mohammed Khalaf
Al Mazrouei, Adviser for culture and heritage affairs at
the Court of the Abu Dhabi Crown Prince and ADMAF
Advisor, the 11th edition of the UAE’s largest festival of
arts and culture is documented in a photographic journey
spanning 224-pages and accompanied by text in Arabic
and English. This coffee-table book features forewords
from distinguished individuals including the Festival
Patron H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan, UAE
Minister of Youth, Culture & Community Development;
H.R.H. The Prince of Wales; H.E. Sheikh Sultan bin
Tahnoon Al Nahyan, Chairman of Abu Dhabi Tourism
& Culture Authority; His Excellency; Martin Schulz,
President of the European Parliament; and Androulla
Vassiliou, Commissioner for Education, Culture,
Multilingualism & Youth European Commission.

& DESERT SOUNDINGS
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A partnership with the arts can provide companies a
cost effective way to associate with artistic excellence
and leverage its corporate social responsibility agenda
while creatively positioning its brand within today’s
competitive marketplace.

PARTNERS IN
ARTS
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ADMAF values its collaborations
with the private sector which also
benefit society

ADMAF has partnered many national and multinational businesses since its establishment in 1996.
Between September 2013 and December 2014, it
enjoyed dynamic collaborations with forward-thinking
companies, including Mubadala, which in 2014
invited ADMAF along with leading UAE business and
community leaders to participate in its annual Youth
Forum, which raises awareness about the education
and career pathways available to young Emiratis. This

enabled ADMAF to engage with hundreds of ambitious
young Emiratis from the Emirate’s schools and
universities and share information about its vocational
development programmes and awards. During the
forum, ADMAF presented The 2014 ADMAF Comic
Arts Award to Fatima Al Muhairi.
One of Abu Dhabi’s latest retail and dining destinations,
The Galleria on Al Maryah Island, also collaborated with
ADMAF in 2014 as part of its plan to increase footfall.
In May, ADMAF-supported films by Emirati filmmakers
were screened in the mall’s open-air cinema. In addition,
sculptures by Mattar Bin Lahej and Jalal Luqman were
exhibited along its public promenade.
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Community/Education Partner

CORPORATE
PARTNERS

Ofﬁcial Airline Partner

Education Partner

Ofﬁcial TV Partner

Ofﬁcial News Broadcaster

Strategic Partners
Ofﬁcial Media Partner

Awards Sponsor

Official Venue

Partner

Supporters
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ABU DHABI FESTIVAL

94

95

ABU DHABI
FESTIVAL
2014

Consisting of 34 productions, 117 events in 35
venues across the seven emirates, the 2014
Abu Dhabi Festival celebrated the creative
innovation of no less than 38 countries

Creative Innovation

But the challenge we face is in uniting these fields - to
establish a living ecosystem rooted in society where
each part (arts, science, technology, industry) feeds
the other and flourishes as one.

In 2014, the Abu Dhabi Festival celebrated its 11th
edition thanks to the vision and unwavering support
of H.H. General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy
Supreme Commander of the UAE Armed Forces; and If we invest in our ability to invent, we should equally
H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan, Minister invest in our ability to dream, to design, and to
of Culture, Youth & Community Development whose create. To keep such fields of genius in separate
patronage of the initiative is a source of constant compartments is to deny us our true potential.
encouragement
and
By teaching our children
guidance. The support
History
teaches
us
that
innovation
to play, perform, take a
of all other partners and
stakeholders,
especially rarely happens in places where the chance and create, we
will nurture their capacity
the Abu Dhabi Tourism &
to innovate. When their
Culture Authority is also
tools of culture
passion for physics equals
greatly appreciated.
their love for music; when
The theme of the 2014
(music, theatre, literature, art)
their interest in engineering
Abu Dhabi Festival was
complements
their
‘Creative
Innovation’.
are unavailable.
fascination
for
art,
then
Separately, these two
we will truly become the
terms are inspiring in
Society needs both not only
entrepreneurial nation we
themselves
but
put
seek to be.
them together and they
to survive, but to thrive.
represent a fundamental
The Abu Dhabi Festival
shift in the way we look at
has
always
demonstrated
creative innovation. Every
the world around us; a new way that encompasses
what is already known but with an entirely new set of year, we share core ideas with our audience, who in
rules. The result is not instantaneous. It is a constant turn become part of the experience, are inspired, and
process; an evolution of thought. There is an intimate add something of their own. This is the spirit of the Abu
connection between the arts and innovation. They Dhabi Festival.
share the same DNA. Just like innovation, the arts
push boundaries. Innovation is not only a driver of Sheikh Zayed once said ‘Future generations will be
the arts (and hence of culture); innovation is a culture living in a world that is very different from that to which
we are accustomed. It is essential that we prepare
in itself.
ourselves and our children for that new world.’
History teaches us that innovation rarely happens
in places where the tools of culture (music, theatre,
literature, art) are unavailable. Society needs both not
only to survive, but to thrive.
Abu Dhabi’s progress in innovation is not dependent
only on the Saadiyat Cultural District, or the Abu Dhabi
Festival or the Science Festival or Masdar or Yahsat,
or many others. Abu Dhabi’s success is the sum of
all parts.
Thanks to the leadership of the nation, today we stand
at the forefront of the global innovation race. We are
building a greater future by transforming our education
system to embrace the intellectual challenges of
tomorrow. We are fostering a spirit of artistic creation
that equals the richness of our heritage. And we are
changing society’s consumption of technology into the
conception of new industries.
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Festival Country of Honour

Guests of The Festival

Each year, a country of
honour
commemorates the Festival’s contribution
to bilateral cultural relations. Previous
designates have been Spain (2013), UK
(2012), Belgium (2011), Poland (2010),
France (2009), Lebanon (2008, 2006), and
Egypt (2007).

Each year, ADMAF invites key figures from
the international cultural sector to experience
the Abu Dhabi Festival and participate in its
discussion series, Riwaq Al Fikr. This helps
the Festival strengthen its global profile,
develop key relationships within the industry
and even identify projects for the future. In
2014, ADMAF welcomed to the Abu Dhabi
Festival the following distinguished figures:

The 2014 Abu Dhabi Festival Country of
Honour was the United States of America,
which featured performances by American
Ballet Theatre, Herbie Hancock and Renee
Fleming as well as a landmark exhibition
by Bill Fontana. HE Ambassador Michael
Corbin, US Ambassador to the UAE, was
present at numerous events throughout the
Festival programme.
ADMAF counts five US organisations among
its International Strategic Cultural Partners;
Carnegie Hall, Jazz at Lincoln Centre,
Cleveland Clinic Arts & Medicine Institute,
The Metropolitan Opera and American Ballet
Theatre. Previous festival editions dating
back to 2005 have proudly featured US artists
including Waleed Howrani, Yefim Bronfman,
Joshua Bell, Wynton Marsalis, Natalie Cole
and Al Jarreau.

H.E. William Rugh

Visiting Professor of Public Diplomacy,
Fletcher School of Diplomacy, Tufts University, USA

Paloma O’Shea Artiñano

Founder & Principal, Queen Sofia College of Music,
Founder/President, Albeniz Foundation, Spain

Prof. Dr. Hatim Aboalsamh

King Saud University, College of Computer & Information
Sciences, Saudi Arabia

Dr. Khaled Azzam LVO

Director, Prince’s School of Traditional Arts, UK

Jed Bernstein

President, Lincoln Centre, USA

Jean-Luc Choplin

Director, Théâtre du Châtelet, France

Quincy Jones

Musician, composer & humanitarian

Kamal Kassar

Founder & President, Foundation for Arabic Music
Archiving and Research, Lebanon

Annelies Kaufmann

Secretary General, Paloma O'Shea Santander
International Piano Competition, Spain

Ariane Koek

Director, Collide@CERN, Centre Européen de
Recherche Nucleaire (CERN), Switzerland

Gerfried Stocker

Artistic Director, Ars Electronica Centre, Austria

In 2014, the Festival went beyond the obvious. It
asked - How do the arts inspire innovation in other
fields? What models can nurture creative innovation
in society? We shall explore all these notions and the
benefits they bring. For what lies behind the genius of
man is a thirst for knowledge that crosses the borders
of arts and science. As the late Steve Jobs said, ‘It is in
Apple’s DNA that technology alone is not enough – it
is technology married with the liberal arts, married with
the humanities, that yields us the result that makes our
heart sing.’
- From the speech by Abu Dhabi Festival Artistic
Director, H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo, at the press
conference in November 2013.
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2014 ABU DHABI FESTIVAL
FACTS & FIGURES
115 events over
29 days in
35 venues across
7Emirates

33 Productions

13 initiatives
celebrated Emirati
cultural identity

44 press releases across 10 countries

3
UAE Premieres

85%
capacity for ticketed performance

4 hospitals engaged
38countries represented

3

Theme: Creative Innovation

AED
million worth of
media editorial

10

56

Festival Composers’
Platform Recipients

universities and colleges
participated

Country of Honour: USA

3

strategic
partnerships signed

Youth@TheFestival platform launched
98

2014

Festival Awards:
José Antonio Abreu
Gustavo Dudamel
Quincy Jones

1 Gulf Premiere

70
education programme events

22

3
27

30
24

journalists
international guests

29
main programme events

community
programme
events

Arab World Premieres
schools and
centres participated

3
Festival

Commissions

29,183 total audience

92%
free events

AED

27million

worth of PR activity
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ABU DHABI
FESTIVAL
AWARDS
100

The Abu Dhabi Festival Awards
are presented annually in
recognition of outstanding lifetime
contributions to arts and culture

Presented in association with Chopard, the
Abu Dhabi Festival Award has become the benchmark
of cultural excellence. Inaugurated in 2012, the
first award commemorated the eminent Lebanese
conductor and composer, Dr Walid Gholmieh (19382011), and was received by HE Fouad Siniora, former
Prime Minister of the Republic of Lebanon and his
widow, Elham Gholmieh. 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,
Patron H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan
bestowed an unprecedented three awards upon three
outstanding individuals who have dedicated their lives
to inspiring and engaging youth in music: Quincy Jones,
Gustavo Dudamel and Josè Antonio Abreu.
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SHARING
SUCCESS
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From one non-profit to another, the
Abu Dhabi Festival uses the arts in more
ways than one to benefit mankind

Each year, the Abu Dhabi Festival shares its success
of with deserving charities, which receive a percentage
of the proceeds from tickets sold for main programme
performances.
Previous editions of the Abu Dhabi Festival have
see proceeds benefiting the following organisations
UNESCO / The Malala Fund for Girls’ Right to
Education (2013); BraveHeart Children’s Heart Centre
Lebanon (2012); World Food Programme (2011); and
Ewa’a Shelters for Women & Children (2010).

In June 2014, the UAE Red Crescent Authority –
represented by Secretary General, H.E. Dr. Mohamed
Ateeq Al Falahi – received a donation of AED150,000
from the Abu Dhabi Festival and, in addition, signed
a partnership agreement that would see many more
years of collaboration, highlighting the role the arts can
play in the humanitarian effort.
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INCUBATING
ARTISTIC
INVENTIONS
Mohammed Kazem. ‘Directions (Circle)’. 2006. Aluminium and LED light. 88 x 214 cm. Abu Dhabi Festival Commission 2014

Each year the Abu Dhabi Festival commissions new
work by leading artists, creating a legacy of artistic
expression for the world that is rooted in the United
Arab Emirates.
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In the field of music, the Festival’s Composer’s Platform
has supported the development and release of five
new works by artists. Between September 2013 and
December 2014, the Festival supported three creations,
which were made available to main programme
audiences through a listening post at the main venue,
Emirates Palace:

The Foundation for Arab Music Archiving
& Research (Lebanon/UAE): ‘Early
Singers from Bilad Al Sham: Syria,
Lebanon, Palestine’.
This remarkable CD box set immortalises the memory
of 28 renowned singers from the late 19th and early
20th centuries, an important yet forgotten chapter in the
region’s music history.

Macadi Nahhas (Jordan): Nour
The latest album by the talented Jordanian artist who
performed at the 2011 Abu Dhabi Festival revives longforgotten songs from the region’s heritage in a subtle
blend of styles from pop to jazz, while remaining faithful
to maqamat and Arabic melodic structures.

Hiba Al Kawas (Lebanon): Sawtiya Sama’
The Lebanese opera singer and composer’s second
album presents a collection of songs featuring the
poetry of Zahi Wehbe, Houda Naamani, Abdul Aziz
Khoja, Nada El Hage and Raghida Mahfouz. Hiba
performed at the 2008 Abu Dhabi Festival and her first
album in 2011 ‘Li’anni Ahya’ was also supported by the
Festival Composers’ Platform.

Through its composer’s platform and
commissioning programme,
the Abu Dhabi Festival is enabling
artists to create new works
In the visual arts, the Festival is developing a track
record as a commissioner of new work. Adding
to the sculptures, ‘Point of View’ by Jalal Luqman
(UAE) and ‘Rhapsody of Culture’ by Mattar bin Lahej
(UAE), unveiled for the 2013 Festival, the 2014 edition
supported the development of three works.

Bill Fontana (USA)
Premiered in March, a study entitled ‘Parallel Soundings’
for the Sheikh Zayed Bridge was premiered with a
second work, ‘Desert Soundings’. In an eight-channel
sound recording with high-definition video projection,
Fontana captured the very essence of the Abu Dhabi
sand dunes. The work was presented in September
at the OK Centre for Contemporary Art in Linz, Austria
and again in October at the National Museum of the 21st
Century Arts (MAXXI) in Rome, Italy.

Mohammed Kazem (UAE)
The 2014 Festival also commissioned ‘Directions
(Circle)’ by the leading Emirati artist Mohammed
Kazem, who represented the UAE at the 55th Venice
Biennale. In his long-running series ‘Directions’,
Kazem uses GPS data to define unquantifiable
natural environments. In tracking his relationship to a
range of geographies and territories across the UAE,
locations become connected to social phenomena. In
the Abu Dhabi Festival commission, Kazem takes this
conceptual project a step further and maps out a shape
(the circle) using GPS data. In doing so, he transforms
the intangible into the tangible, where the alphanumeric
coordinates are assembled into glowing materiality.
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رئيس وراعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

مع ــايل ال�شـ ـيـخ نهي ــان مب ــارك �آل نهي ــان
وزي��ر الثقاف��ة والش��باب وتنمي��ة اجملتم��ع
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امل�ستحيل
ممكناً

م�ؤ�س�س جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون
�سعادة هدى اخلمي�س كانو

أوتي خيرا ً كثيراً» ،وتبيان
يؤت احلكمة فقد
قال تعالى «ومن َ
َ
مغزى هذه اآلية الكرمية يكمن في سر ّ قيام دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،تأسيسا ً وقيادةً على يد الوالد الشيخ زايد ،رحمه اهلل
وطيب ثراه ،ومتكينا ً وريادةً على يد صاحب السمو الشيخ خليفة
ّ
بن زايد ،رئيس الدولة حفظه اهلل ورعاه.
إنها الدولة التي تسير بخطى واثقة للنجاح والريادة في جميع
اجملـــاالت ،بقيـــاد ٍة رشــــيد ٍة من صـــاحب الســــمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،وأخيه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلـــس الوزراء حاكــم دبي ،وإخوانهما أصــــحاب
الســمو احلكام ،حفظهم اهلل.

املورد الال محدود الستدامة احلراك الثقافي والتطور ،وبأن ّه ال ب ّد
من جعل شباب الوطن الشريك الرئيس في البرامج الثقافية ألنه
وروحها.
عمادُ النهضة ُ
بفرص التعبير التي نوفرها للشباب ،وأدوات البحث التي
نسلّحهم بها ،نؤكد أنهم املستقبل وعليهم الرّهان ،ولتكن
مسؤوليتنا دوما ً االستمرار في استيعابهم وتطوير مهاراتهم
وقدراتهم وطاقاتهم التي ال تنضب.
نسعى من خالل مهرجان أبوظبي وبرنامج الفعاليات على مدار
العام من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،لفتح أبواب املعرفة
وتوسيع آفاق التفكير احلر والتعبير اإلبداعي ،ونكافح لدعم كل
فكرة ،بسيط ًة كانت أو عبقرية ،كي نسمح لإلبداع أن يتجلّى.

«إ ّن بناء الدولة ال يعتمد على احلكومة فقط بل هو واجب على
كل مواطن أو مقيم على هذه األرض
كلمات من ذهب ،ردّدها صاحب
الطيبة»،
ٌ
السمو الشيخ محمد بن زايد ،ولي عهد
إننا في مجموعة أبوظبي
أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات
للثقافة والفنون نؤمن
املسلحة ،في كلمته االفتتاحية ألعمال
القمة احلكومية.
بالتعليم واملعرفة أداةً
هذه املقولة تكشف لنا عن سر ِّ هذه
الدولة العظيمة التي حباها اهلل قيادةً
تستشرف املستقبل ،برؤي ٍة فريد ٍة تعمل
على ترسيخ اإلجنازات والبناء عليها
باالبتكار واإلبداع.

للتنمية ،وبأن اإلبداع واالبتكار
ثروة ال تنضب ،وهما املورد
الال محدود الستدامة احلراك
الثقافي والتطور.

وبهذه املقولة احلكيمة نرسم النهج،
ومنها نستمد العزم ،ونستلهم دورنا
ومسؤوليتنا في البذل والعطاء ،وبناء املستقبل املشرق لألجيال.

نسعى مسترشدين بالرؤية الثقافية
اخلالقة للعاصمة أبوظبي ،حاضنة
مقومات
الثقافات واحلضارات ،لترسيخ
ّ
البيئة املتكاملة الحتضان ودعم املواهب
اإلماراتية الشابة ،وتشجيع األفكار،
وصقل املهارات لتحقيق الريادة الثقافية.
إ ّن الفكر املتج ّدد هو وقود النهضة بجميع
أشكالها :العلمية ،الفنية واالجتماعية
والعمرانية واالقتصادية ،وإ ّن دورَنا اجلوهر ّي
أن نعمل وبكلِّ إخالص ألصالتنا ،على دفع
عجلة التجديد لتظل اإلمارات املنصة
الكونية لنهض ٍة نواتُها الفكرةُ ،النهضة
بالفرص اجلديدة ،ألبنائنا ،لألجيال
احلافلة
ِ
القادمة ،واإلنسانية.

رسخ أسسها القائد الوالد ،املغفور له
إنها مسيرةُ احتادٍ وبناءّ ،
وبذل لإلنسانية ،تُعلي
سموه ،وقبس أفكاره ،نستلهم قدرتنا على مقاربة بإذن اهلل الشيخ زايد ،وهي سيرة عطاء
من حكمة
ّ
ٍ
اإلمارات بحكمة
تخطها
التحديات التي أشار إليها في كلمته :حتديات التعليم والبحث قيم التسامح واإلخاء واملساواة ،سيرة
ّ
ُ
املعرفي ،والسعي إليجاد احللول اخلالقة التي تكمن أوال ً وأخيرا ً االنفتاح ،وترسيخ القيم التي تزهر سالما ً ومنا ًء ال في اإلمارات
في رؤية اإلمارات  ،2021التي ّ
بوعي مجتمعي أكبر بأهمية فحسب ،بل في العالم أجمع.
تبشر
ٍ
الثقافة والفنون ودورهما معا ً في التنمية اجملتمعية املستدامة.
ألجل حتقيق كلِّ ذلك ،وألبعد من ذلك ،نزرع في أبنائنا قيم الوالء
إننا في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون نؤمن بالتعليم واالنتماء ،الوالء ألرض زايد ،بالد اخلير ،واالنتماء إلى منظوم ٍة
واملعرفة أداةً للتنمية ،وبأن اإلبداع واالبتكار ثروة ال تنضب ،وهما إبداعية جتعل املستحيل ممكناً.
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املهمة

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مؤسسة غير ربحية ذات نفع عام ،تهدف لتشجيع الفنون ،والتعليم ،والثقافة والتعبير اإلبداعي،
وتعمل خلدمة اجملتمع اإلماراتي بجميع فئاته في إمارات الدولة السبع ،سعيا ً إلثراء الرؤية الثقافية إلمارة أبوظبي .كما تركّز اجملموعة
على إطالق املبادرات التي تسهم في تعزيز التعليم وترسيخ قيم التكاتف الوطني واجملتمعي لدى أبناء اجملتمع احمللي ،ملتزم ًة بأعلى
معايير التميز في املسؤولية والشراكة اجملتمعية.

الر�ؤية

إ ّن الثقافة هي املفتاح الذي يحرّر امللكات اإلبداعية ويطلق لها العنان ،وهي غذاء الروح ،هي لغة عابرة للحدود تتخطى قيود
املكان والزمان .انطالقا ً من ذلك تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى حتقيق منجزات فنية وثقافية متميزة انسجاما ً مع
الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبي ،وذلك من خالل املبادرات والبرامج الفنية اإلبداعية التي تسهم في التنمية اجملتمعية املستدامة
عبر متكني الشباب ،واالستثمار في اإلنسان وحتفيز االبتكار في الثقافة والفنون والعلوم والتكنولوجيا.
تأسست مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عام  1996كمؤسسة نفع عام ،انطالقا ً من إميانها بأهمية العمل الثقافي في خدمة
اجملتمع ،برعاية ورئاسة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع.
باإلضافة إلى تنظيم “مهرجان أبوظبي” الذي يق ّدم سنوياً ،منذ تأسيسه في العام  2004أعمال العرض األول محلياً ،عربياً ،وعاملياً،
وأعمال التكليف احلصري واملبادرات والبرامج التعليمية واجملتمعية الرائدة ،فإ ّن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تسعى بخطى
عاملية
الدولي ،سواء عن طريق التأسيس لشراكات استراتيجية مع مؤسسات ثقافية
حثيثة إلى توسيع دائرة نشاطها على املستوى
ّ
ّ
متميزة ،أو عن طريق توطيد أواصر عالقتها باملهرجانات العاملية.
ّ

حمدان بطي الشامسي“ .مزاج” .2011 .صورة رقمية 95 x 100 .سم .
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الأهداف الإ�سرتاتيجية

•حتفيز اإلبداع لدى أبناء اجملتمع اإلماراتي ،عبر تقدمي أفضل املمارسات في مجاالت أداء وتعليم الفنون واملوسيقى.
•تعزيز مشاركة وانخراط أفراد اجملتمع في أمناط الفنون اخملتلفة ،مبا ميكّنهم من التمتع بأثرها الكبير في تطوير التعليم
والتكاتف اجملتمعي.
•تعزيز جهود التعريف بثقافة وتراث دولة اإلمارات العربية املتحدة.
•اإلسهام في ترسيخ املكانة الرائدة للعاصمة أبوظبي كوجهة ثقافية عاملية.
•إشراك الشباب اإلماراتي في مستقبل الصناعات الثقافية واإلبداعية في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتقدمي فرص التطوير
املهني اخلالقة لهم.
•بناء جسور التبادل الثقافي واحلوار بني احلضارات من خالل عالقات الشراكة اإلستراتيجية مع أبرز املؤسسات الثقافية
العربية والعاملية.
•اقتناء مجموعة فنية خاصة من أعمال الفن املعاصر واحلديث للفنانني التشكيليني من اإلمارات وخارجها.
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يو كي ( ،)2011ديز سكني ( ،)2012برين تيرفل
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العامل يف
عيوننا
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املسعود ( )2013 ،2012مقامات ()2012
إيران :باري صابري ( ،)2007بارويز تانافولي ()2010
األردن :منى السعودي ( ،)2008كرمي سعيد ( ،)2009مكادي نحاس ( ،)2011باسم
السيالوي ،ميسون مصاحلة ( ،)2014معهد اإلعالم األردني (شريك استراتيجي)
لبنان :األوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرقية ( ،)2006إلياس الرحباني،
شربل روحانا ،طارق عتريسي ( ،)2007مارسيل خليفة ( ،)2008 /2007نبيل حلو ،زينة
بولس ،مشروع زكريا ،روجيه مكرزل ،هبة القواس ( ،)2008ماجدة الرومي ( ،)2009عبد
الرحمن الباشا ،بسام حلود ،شركة بولني حداد ،سمية بعلبكي ( ،)2011أسامة الرحباني
( ،)2013 ،2011فضل شاكر ،مسرح بابل ( ،)2012بشارة اخلوري ( ،)2013مجموعة أصيل
للموسيقى العربية املعاصرة ،ميشال فاضل ( ،)2014مؤسسة التوثيق والبحث في
املوسيقى العربية ،مهرجانات بعلبك الدولية (شريك استراتيجي)
سلطنة عمان :األوركسترا السيمفونية امللكية العمانية ()2003
فلسطني :كمنجاتي ( ،)2007ليلى الشوا ( ،)2008كونسرفاتوار أدوارد سعيد الوطني
للموسيقى ( ،)2010فرقة مسرح عشتار ()2014
سوريا :األوركسترا السيمفونية الوطنية ()2011 ،2009
تركيا :فرقة إسطنبول ملوسيقى احلجرة ( ،)2006مجموعة مقتنيات الديوان العثماني
من قصر دوملاباشي ( ،)2006غوكسيل باكتاغير ()2012
اإلمارات العربية املتحدة :عبد العزيز املسلم ،عبد الرحيم سالم ،عبد الرؤوف خلفان،
مشروع الغدير ،علي آل سلوم ،أمل العقروبي ،أمل املرزوقي ،آمنة الفرض ،عزة القبيسي،
بيت العود ،دانة املزروعي ،د .عائشة باخلير ،إبتسام عبد العزيز ،أوركسترا اإلمارات
السيمفونية للناشئة ،فيصل الساري ،باليه فانتازيا ،فريد الريس ،فاطمة لوتاه ،حبيب
غلوم العطار ،حمدان العبري ،حمدان بطي الشامسي ،جالل لقمان ،كرمية الشوملي،
خولة درويش ،مطر بن الحج ،محمد املدني ،محمد البريكي ،محمد املزروعي ،محمد
األستاد ،محمد الهرمودي ،محمد الهاشمي ،محمد كاظم ،نبيل احمليربي ،د .جناة مكي،
نور السويدي ،جنوم الغامن ،قيس صديقي ،راوية عبد اهلل ،مسرح اإلحياء ،سعيد ساملني
املري ،سعود الظاهري ،شمسة العميرة ،فرقة سما الرباعية ،سارة النعيمي ،سارة
القيواني ،صوغة ،ستارت ،سلطان العميمي ،سمية السويدي ،فرقة التخت اإلماراتي،
يوسف الهرمودي ،مؤسسة بارجيل للفنون ،وآخرون عديديون ،جامعة زايد ،جامعة
نيويورك أبوظبي ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كليات التقنية العليا ،جامعة
الشارقة ،هيئة الهالل األحمر اإلماراتي (شريك استراتيجي)

املغرب :أسما املنور ( ،)2008سيدي
العربي شرقاوي ()2012
اجلزائر :حمزة بونوة ( ،)2008رشيد قريشي
( ،)2011الفرقة اجلزائرية للباليه املعاصر
()2014
تونس :أنور إبراهيم ( ،)2003جنا مهداوي
( ،)2008لطيفة ()2009
ليبيا :علي عمر الرميص ()2008
مصر :نزيه جرجس ( ،)2004أوركسترا
القاهرة السيمفونية ( ،)2007سوسن
حفونة ،خالد سليم ( ،)2008بيت العود،
أوركسترا اجلمعية الفلهارمونية املصرية،
آدم حنني ( ،)2010شيرين تهامي ،دينا
الوديدي ( ،)2013حسني مجاهد ()2014

فنزويال :غوستافو دوداميل وأوركسترا
سيمون بوليفار السيمفونية الفنزويلية،
مؤسسة سيمون بوليفار للموسيقى
()2014
البرازيل :جيلبيرتو جيل ()2013 ،2010
األوروغواي :إروين سكوت ()2008
األرجنتني :جوروسيتو -كاتالدي – دي ال
فيغا تريو ()2008

كندا :راسيل ماليفانت ( ،)2011مايكل
شايد ()2014
الواليات املتحدة األمريكية :روساموند
ماك ،نيل رامتان ( ،)2003دافيد كوريفار
( ،)2005وليد حوراني ( ،)2006كاتكوني
( ،)2009وينتون مارساليس ( ،)2010دوك
إلينغتون بيغ باند ( ،)2012معهد الفنون
والعالج في كليفالند كلينيك (منذ العام
 ،)2010فرقة  ،ACJWمارغاريت وولفسون،
كيفن سبيسي ،يفيم برونفمان (،)2011
كريستو (منذ العام  ،)2011ناتالي كول،
فرقة ديكالسيفايد ( ،)2012كوينسي
جونز ،دومينيك فاريناتشي ،جوشوا بيل
( ،)2013فرقة ديكودا ،بيل فونتانا ،هيربي
هانكوك ،رينيه فليمنغ ،مسرح الباليه
األمريكي ( ،)2014كارنيغي هول ،اجلاز في
لينكولن سنتر ،أوبرا املتروبوليتان ،مسرح
الباليه األمريكي (شركاء إستراتيجيون).

جمهورية الدومينيكان :األوركسترا
السيمفونية الوطنية ،خوسيه أنطونيو
مولينا ()2011

13

نظرة �سريعة

ملخ�ص عن �أبرز �أعمال وفعاليات
جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون
يف الفرتة من �سبتمرب  2013لغاية
دي�سمرب 2014

خالل األشهر الستة عشر التي يغطيها هذا التقرير ،حققت للفنون في الشارقة .مثّل معرض “يا سماء الشرق” حتية تقدير
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون العديد من املنجزات الرائدة ومحطة استعادة لإلبداع اخلالق لرواد الفنانني التشكيليني العرب،
في مسيرة عملها املستمر منذ تأسيسها ،إلهاما ً وترسيخا ً لقيم ومكّن جميع أفراد اجملتمع من الصغار والكبار على ح ّد سواء ،من
اإلبداع في اجملتمع .ومن خالل االستمرار بتقدمي برامجها التعليمية أن يستكشفوا منجز الفن التشكيلي عبر العديد من اجلوالت
اجملتمعية في مجاالت تعليم الفنون واالرتقاء بوعي اجملتمع بدورها اإلرشادية وورش العمل ضمن فعاليات املعرض نفسه .وقد واصل
وأهميتها ،ومن خالل التحضير إلطالق الدورة اجلديدة ملهرجان مهرجان أبوظبي إسهامه اخلال ّق في صياغة تاريخ الثقافة والفنون
أبوظبي في  ،2015وإطالق العديد من الفعاليات الفنية الرائدة ،العامليني ،إذ استقطب في مارس  2014أبرز فرق األوركسترا والفنانني
سعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خلدمة أفراد اجملتمع العامليني ،في عروضهم ألول مرة في رحاب العاصمة اإلماراتية
اإلماراتي في دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها .وقد أسهم أبوظبي ،أمثال غوستافو دوداميل ،وأوركسترا سيمون بوليفار
تنامي دور اجملموعة خالل هذه الفترة في التعريف بدورها الرائد السيمفونية الفنزويلية ،ومسرح الباليه األمريكي ،ومجموعة
عربيا ً وعاملياً ،كما خلق َ إسهامها في احتضان واستثمار الطاقات أصيل للموسيقى العربية املعاصرة ،ورينيه فليمنغ ،ومسرح
اإلبداعية اخلالقة لدى الشباب والناشئة ،إرثا ً يسهم في بناء الغد عشتار .كما تضمنت فعاليات املهرجان عروضا ً للمرة األولى في
املشرق الزاهي لدولة اإلمارات العربية املتحدة في مجال الصناعات العالم العربي لفنانني وفرق عاملية أمثال ميشال فاضل ،وهيربي
الثقافية واإلبداعية داخل الدولة ولكل من يؤمن بأ ّن الفنون هي هانكوك ،وميلوش كاراداغليتش ،وبيل فونتانا ،وأوركسترا االحتاد
األوروبي للشباب ،إضاف ًة إلى أعمال التكليف احلصري من املهرجان
املصدر الذي ال ينضب لإللهام في جميع مجاالت احلياة.
للرواد أمثال األب الروحي لفن النحت
واصلت مجموعة أبوظبي
الصوتي بيل فونتانا ،والفنان التشكيلي
إ ّن خلق الفرص للجيل القادم مهم ٌة تقع
اإلماراتي محمد كاظم ،اللذين حفرت
في صلب اهتمامات مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون االحتفاء
أعمالهم احلصرية للمهرجان حضورها
للثقافة والفنون ،ففي ديسمبر ،2013
ق ّدمت اجملموعة النسخة الثالثة ملعرض باجليل القادم واملبدعني الشباب ،الراسخ في مشهد الثقافة والفنون في
دولة اإلمارات العربية املتحدة والعالم.
“ثالثة أجيال” بالشراكة مع “املعهد
واعترافا ً بجهودها في قيادة مجموعة
العاملي للفنون والعالج” في كليفالند عبر باقة اجلوائز التي تق ّدمها
أبوظبي للثقافة والفنون ،منحت جاللة
كلينيك في الواليات املتحدة األمريكية.
وقد أسهم املعرض في تعريف اجلمهور تقديرا ً للمبدعني وتكرميا ً لهم.
امللكة إليزابيث الثانية ،ملكة بريطاينا،
سعادة هدى اخلميس كانو وسام
احملب للفنون بأعمال  16من الفنانني
التشكيليني اإلماراتيني .وفي مارس  ،2014ق ّدمت اجملموعة ،عبر رتبة اإلمبراطورية البريطانية ،تقديرا ً جلهودها الرائدة في تعزيز
فعاليات مهرجان أبوظبي ،موهبتني إماراتيتني خالقتني ،جنبا ً إلى العالقات الثقافية بني دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة
جنب مع النجوم العامليني املتألقني ،إذ شاركت السوبرانو اإلماراتية املتحدة ،وتشجيع التبادل الثقافي واملعرفي ودعم الفنون .كما
الشابة سارة القيواني ضمن أمسية األوبرا مع رينيه فليمنغ ،كما شهدت الفترة ذاتها توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة
شارك املطرب اإلماراتي الشاب حمدان العبري في أمسية اجلاز االستراتيجية احمللية بني مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،وكلٍّ
مع النجم األسطورة هيربي هانكوك .وفي نوفمبر  ،2014أطلقت من هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ،وجامعة الشارقة ،واملعهد العاملي
اجملموعة برنامج “منحة التميز الثقافي” بالشراكة مع اجمللس للفنون والعالج في كليفالند كلينيك ،إضاف ًة لالتفاقيات الدولية
الثقافي البريطاني ،بالتعاون مع مبادلة (راجع الصفحة  ،)21مع أوركسترا االحتاد األوروبي للشباب ،ومؤسسة التوثيق والبحث
والذي يستهدف تخريج مجموعة من الطاقات اإلماراتية اإلبداعية في املوسيقى العربية ،ومدرسة أمير ويلز للفنون التقليدية.
في مجال ريادة األعمال والثقافة .كما واصلت مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون االحتفاء باجليل القادم واملبدعني الشباب ،عبر هذا العام ،شهدت اجملاالت العديدة التي تسعى مجموعة
باقة اجلوائز التي تق ّدمها تقديرا ً للمبدعني وتكرميا ً لهم .هذا العام ،أبوظبي للثقافة والفنون إلى الوصول ألكبر شريحة من اجلمهور
شهدت اجملاالت العديدة التي تختص بها جوائز مجموعة أبوظبي احمللي والعربي من املواطنني واملقيمني والزائرين ،بهدف ضمان
تنظمها ،واستفادتهم من
للثقافة والفنون منافس ًة شديدة ،تأكيدا ً ألهمية هذه اجلوائز مشاركتهم في الفعاليات التي
ّ
ودورها في تعزيز السلوك اإلبداعي وتشجيع االبتكار لدى املواهب الفرص التي تق ّدمها .وفي عام  ،2014أضافت اجملموعة مبادرةً
الشابة في سعيها لالنطالق في مساراتها االحترافية املستقبلية .جديدة لتعزيز حضورها اجلماهيري وانتشارها في اإلمارات السبع،
وبالتوازي مع اجلوائز ،استقطب برنامج املنح الذي تق ّدمه اجملموعة ،عبر اجلولة التعريفية التي تق ّدم املعرفة الشاملة حول برامج
عددا ً كبيرا ً من الطلبات (راجع الصفحة  )71بالتزامن مع إجناز ومبادرات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،وقد حضر فعاليات
العديد من البرامج التي حصلت على الدعم ،وبينها فيلم اخملرجة اجلولة التعريفية  950من طلبة اجلامعات ،الشباب والفنانني
اإلماراتية الشابة أمل العقروبي “أنشودة العقل” ،الذي فاز بجائزة في أربع إمارات .كما أتاحت فعاليات فن أبوظبي في عامي 2013
اجلمهور من بنك اإلمارات-دبي الوطني في مهرجان دبي السينمائي و ،2014بتنظيم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ،فرص ًة ممتازة
الدولي  ،2013وقد لقي الفيلم الذي يحكي قصة شابني إماراتيني جملموعة أبوظبي للثقافة والفنون كي تسلط الضوء على دورها
مصابني بالتوحد يتم عالجهما باملوسيقى ،تقدير كبيرا ً على في احتضان منجز الفن التشكيلي اإلماراتي ،وكي تقوم بتعريف
الصعيدين احمللي والعاملي ،وبات يلعب دورا ً إعالميا ً مهما ً في جمهور املعرض مببادراتها وبرامجها الفنية والتعليمية.
التوعية مبرض التو ّحد عبر اإلمارات السبع.
طوال السنوات املاضية ،شاركت مجموعة أبوظبي للثقافة
نظمت فعاليات
والفنون العالم احتفاله بالعديد من الفعاليات ،إذ ّ
“اليوم العاملي للقصص”“ ،يوم اللغة األم”“ ،ساعة األرض” ،وجاءت
فعالية “اليوم العاملي للمتاحف” لتسلط الضوء على العالم
العربي في القرن العشرين ،عبر معرض “يا سماء الشرق” لروائع
فن التشكيل العربي املعاصر ،بالتعاون مع مؤسسة بارجيل
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برنامج جمموعة
�أبوظبي للثقافة
والفنون

ملخ�ص عن �أبرز
�أعمال وفعاليات

أكتوبر 2013
انطالق برنامج
القيادات اإلعالمية
الشابة 2014/2013
إكتشف اإلمارات
مع دار زايد
انطالقة فعاليات
اإلقامة الفنية مع
أويلي كارت
مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون
تزور مدريد

املجموعة يف الفرتة
من �سبتمرب 2013
لغاية دي�سمرب 2014

سبتمبر 2013
املوسيقى في
املستشفيات
أساليب الرؤية:
كريستو

نوفمبر 2013
اإلعالن عن برنامج
مهرجان ابوظبي
2014
دار البر والفنون
فن أبوظبي
جائزة التصميم
من مجموعة
أبوظبي للثقافة
والفنون
ورش عمل
الفنون التقليدية
اإلسالمية

ديسمبر 2013
حلقات العزف على الطبول
معرض “ثالثة أجيال” في كليفالند ،أوهايو،
الواليات املتحدة األمريكية
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
حتظى بوسام رتبة اإلمبراطورية البريطانية

2013

2014
فبراير 2014
دار البر والفنون

يناير 2014
اإلعالن عن جائزة كريستو وجان
كلود 2014
دار البر والفنون
انطالق فعالية حكايات من
اإلمارات
انطالق فعالية “البطل في داخلنا”
مهرجان أبوظبي يق ّدم غوستافو
دوداميل وأوركسترا سيمون
بوليفار السيمفونية الفنزويلية
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أبريل 2014
برنامج دور احلضانة
كوينسي جونز
يتلقى جائزة
مهرجان أبوظبي

مارس 2014
مهرجان أبوظبي
2014

يونيو 2014
هيئة الهالل األحمر
اإلماراتي تتسلم منحة
مهرجان أبوظبي
مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون تزور
بينالي البندقية الدولي
الرابع عشر

مايو 2014
معرض تعابير صامتة 3
معرض “يا سماء الشرق” احتفاال ً باليوم
العاملي للمتاحف
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االلتزام
نحو الغد

عرب الفنون ،ن�ستثمر يف اجليل القادم
واملواهب الإماراتية الواعدة الذين بهم
يتحقق امل�ستقبل الزاهر للإمارات

تع ُّد الصناعات اإلبداعية والثقافية من أبرز القطاعات الناشئة
في االقتصاد اإلماراتي في يومنا هذا ،إلى جانب كونها العامل
األبرز الذي يساعد بالفعل على صياغة هوية البالد في الداخل،
يرسخ مكانتها في اخلارج.
وكذلك ّ

الهوية الثقافية

تتميز دولة اإلمارات العربية املتحدة بتراثها الثقافي الغني ،وإن ّه
ملن الواجب على كل فرد أن يقوم بدوره في حماية وتقدير التقاليد
والعادات العريقة لدولة اإلمارات ،وحفظها لألجيال القادمة.

في العامني  2014/2013تعاونت مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون مع أكثر من  100من املبدعني اإلماراتيني ،كما ق ّدمت
فرص التدريب ألكثر من  45آخرين.

من خالل مبادرات مثل “حكايات من اإلمارات” ،التي تضمنت دعوة
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون طالبات اجلامعات اإلماراتيات
للقيام بدوره ّن في احلفاظ على التراث الشفهي اإلماراتي ،وبالتالي
احلفاظ على احلكايات املتوارثة عن األجداد واجلدات ،وشخصياتها
األسطورية اخليالية .وبالقدر نفسه من األهمية ،قامت اجملموعة
بتقدمي منجز الفن التشكيلي والفنانني التشكيليني إلى الطلبة
والتالميذ بهدف التعريف بتجاربهم الرائدة ،واالقتداء بها.

تطوير املهارات الفنية

في عصر العوملة ،يصبح حتدي احلفاظ على التقاليد كما عرفناها
بأمناطها التاريخية السائدة أكبر ،بل إ ّن هذا التحدي يولّد حتديا ً
آخر أعظم يتعلق بكيفية احلفاظ عليها مع إضفاء الصبغة
احلداثية عليها لترسيخ الشعور بالهوية املنتمية للحاضر.

عبر املعارض وورش العمل والتدريب املهني ،واجلوائز وغيرها من
املبادرات ،أسهمت اجملموعة في تعزيز الهوية الثقافية ،تطوير
املواهب ،بناء املهارات وتخريج القيادية املستقبلية النموذجية.
إ ّن املوسيقيني والفنانني والشعراء واملمثلني في بلد ما ،هم
السفراء املبدعون لبلدهم وشعبهم ،إذ إن ّهم من خالل أعمالهم
يجسدون الروح احلية لبلدهم وطموحها وإمكاناتها اخلالقة.
ّ
تدعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مجموعة كبيرة من
املبدعني اإلماراتيني ،وتق ّدم لهم كلّ عام فرص العرض واألداء التي
تسهم في تطوير املهارات الفنية لدى هؤالء املبدعني ،وتتيح لهم
الوصول إلى شريحة أوسع من اجلمهور.

التدريب والتوظيف

مع استمرار مجال الصناعات اإلبداعية والثقافية في االتساع،
يجب علينا أن نشكر مساعي القطاعني العام واخلاص في هذا
اإلطار ،والتي تتيح للجيل القادم من اإلماراتيني حق الوصول إلى
أطلقت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في العامني مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية .وتساعد مجموعة
 2014/2013معرضا ً متجوال ً يعرّف مبنجز الفن التشكيلي أبوظبي للثقافة والفنون على زيادة احلضور واملشاركة اإلماراتية
اإلماراتي املعاصر وهو “ثالثة أجيال” .وبعد افتتاحه ضمن فعاليات في مجالني رئيسيني هما وسائل اإلعالم واملشاريع الثقافية،
مهرجان أبوظبي  ،2013انتقل املعرض
ومنذ تأسيسه قبل ثماني سنوات،
عبر محطاته حول العالم ،في كلٍّ
شهد برنامج القيادات اإلعالمية
الشابة تخريج أكثر من  160طالبا ً
من لندن وأوهايو ،متضمنا ً عرض
في العامني  2014/2013تعاونت
أعمال  16فنانا ً تشكيليا ً إماراتيا ً
من طلبة اإلعالم اجلامعيني ،حتت
ومستقطبا ً أكثر من  200000من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إشراف عدد من قيادات اإلعالم العربي
اجلمهور (راجع الصفحة .)62
والعاملي .كما أطلقت اجملموعة في
مع أكثر من  100من املبدعني
العام  ،2014برنامجا ً جديدا ً للتدريب
دمت فرص التدريب املهني بالشراكة مع اجمللس الثقافي
في املوسيقى ،أتاح مهرجان أبوظبي اإلماراتيني ،كما ق ّ
فرصا ً فريدة للمواهب اإلماراتية
البريطاني ،ويستقطب برنامج
ألكثر من  45آخرين.
الشابة الكتساب اخلبرة جنبا ً إلى
“منحة التميز الثقافي” مجموع ًة
جنب مع كبار النجوم العامليني .على
من روّاد األعمال اإلماراتيني الشباب
سبيل املثال ،ق ّدمت السوبرانو األوبرالية سارة القيواني ،ضمن ويق ّدم لهم التوجيه واإلرشاد من قبل كبار املتخصصني العاملني
فعاليات مهرجان أبوظبي  ،2014مشهد “ ،”Sull’ariوهو دويتو في اإلمارات ،في سبيل خلق جيل جديد من مديري قطاعي
جميل من معزوفة “زواج فيغارو” ملوزارت ،جنبا ً إلى جنب مع الثقافة والفنون.
النجمة األوبرالية العاملية رينيه فليمينغ .وقبلها بـ  48ساعة،
كان قصر اإلمارات على موعد مع األداء املشترك للمطرب اإلماراتي
الشاب حمدان العبري إلى جانب أسطورة اجلاز هيربي هانكوك.
من خالل جوائزها اخلمس ،تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة
باإلضافة إلى مبادراتها اخلاصة ،متنح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى حتفيز الشباب اإلماراتي واإلسهام في تطوير قدراتهم
والفنون املبدعني اإلماراتيني الفرصة لتطوير مهاراتهم وجتاربهم اإلبداعية من خالل الفنون .وتسهم اجلوائز في تشجيع الفائزين
الفنية واالرتقاء بطموحهم نحو االحتراف الفني واالشتهار ،عبر أنفسهم على تطوير جتربتهم الفنية فحسب ،وجتعل منهم
برنامجها للمنح والدعم ،والذي يقدم لهم الدعم في سبيل مناذج ريادية ،وقدوة يستلهمها اآلخرون ويحذوا حذوها ،ويسيرون
ّ
استكمال دراساتهم العليا وابتعاثهم اخلارجي وفرص التطوير على خطاها .في العامني  ،2014/2013شملت قائمة الفائزين
فاطمة فيروز ،موزة عبيد خميس السويدي ،فاطمة املهيري وميرا
املهني عبر مبادرتها “الثقافة والهوية” (أنظر الصفحة .)72
راشد املعال.

اجلوائز
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الربنامج التعليمي
تقرير
الربنامج
التعليمي

ي�سعى الربنامج التعليمي من جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون
�إلى ت�أ�سي�س ال�شراكات ويق ّدم من�صات �إبداعية لتحفيز
الإلهام لدى الأطفال وال�شباب مبا يتيح لهم تطوير تفكريهم
الإبداعي ،و�صقل مواهبهم ،واحلفاظ على الرتاث الثقايف
لبلدهم الإمارات ،وتو�سيع �آفاق التعبري احلر لديهم

في الفترة من سبتمبر  2013لغاية ديسمبر  ،2014عزّزت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عبر برنامجها التعليمي
جهودها لتحفيز املزيد من الفرص التي تق ّدمها للشباب والطلبة
من جميع األعمار من خالل إطالق مبادرات جديدة هامة لتطوير
وتسليط الضوء على املواهب اإلبداعية اإلماراتية الشابة .في ما
يلي اجملاالت الرئيسية األربعة التي شهدت هذه اجلهود:

تدريب مهني يستمر ملدة  18شهرا ً بالشراكة مع اجمللس الثقافي
البريطاني ،بالتعاون مع مبادلة ،لتشجيع ودعم الشباب الرواد في
اإلدارة الثقافية وريادة األعمال اإلبداعية .كما أطلقت مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون إلى جانب هذا البرنامج ،برامج التدريب
والتطوع لتمكني الشباب للمساهمة في جناح عملها ،عبر حتويل
فعاليات ومبادرات اجملموعة إلى منصات للتدريب العملي على
بناء املهارات واخلبرات .كلُّ هذا ،بالتوازي مع استمرار مبادرة برنامج
“القيادات اإلعالمية الشابة” ،في عامها الثامن ،والتي تهدف إلى
تدريب الشباب في مجاالت الكتابة الصحفية واإلبداعية ،ووسائل
اإلعالم الرقمية واملرئية واملطبوعة ،ومهارات االتصال بالشراكة مع
توفور - 54تدريب.

حتوله إلى منصة
“الشباب في املهرجان” شهد مهرجان أبوظبي ّ
لتسليط الضوء على املواهب اإلبداعية للفنانني اإلماراتيني
الشباب والفنانني الناشئني عبر العديد من األشكال الفنية من
تضمنت
خالل مبادرات مثل فعالية “إيقاعات العاصمة” التي
ّ
العروض املوسيقية احلية التي ق ّدمها موسيقيون إماراتيون
جنبا ً إلى جنب مع نظرائهم من املوسيقيني املقيمني في الدولة“ ،الفنون والعلوم والتكنولوجيا” ألهم شعار مهرجان أبوظبي
كما استقطب برنامج “البطل في داخلنا :أبوظبي” طالب  2014حول اإلبداع استكشاف أرضية خصبة للتعاون مع جهات
املدارس واجلامعات في رحلة إبداعية شخصية خالل بحثهم عن متعددة ،وأبرزت سلسلة ندوات “رواق الفكر” املساهمة املتميزة
شخصيات األبطال من محيطهم األسري واجملتمعي ،عبر أمناط للشخصيات العاملية القيادية التي متثل مراكز البحث العلمي
إبداعية متعددة منها الدراما ،كتابة السيناريو ،الرسم الهزلي املرموقة ،مثل املركز األوروبي لألبحاث النووية ( )CERNومهرجان
والرسوم املتحركة ،تكللت بتنظيم معرض “حكاية شعب” ،الذي “آرس إلكترونيكا” في لينز بالنمسا ،هذه املساهمة التي سينتج
عنها املزيد من التعاون مستقبالً.
سلط الضوء على إبداعات وحكايات
املواهب اإلماراتية الشابة من خالل
كما ق ّدم املعرض التشكيلي
يسهم هذا العمل املهم املتعدد
األدب والفن التشكيلي والسينما.
املصاحب ملهرجان أبوظبي 2014
التخصصات في مواصلة جهود تعزيز واخلاص مبدع فن املنحوتات
“االحتفاء بالتميز” أضافت مجموعة
الصوتية بيل فونتانا ،فرص ًة فريدةً
التعليم في دولة اإلمارات العربية
أبوظبي للثقافة والفنون إلى باقة
للطالب وشباب الفنانني للعمل
جوائزها جائزة هامة هي جائزة
حتت إشرافه في استخدامه الفريد
املتحدة في السنوات املقبلة.
التصميم من اجملموعة في العام
للتقنية في الفنون ،واالستجابة
 ،2013وجائزة الرسوم والقصص
لإللهام املتولّد من ذلك ،من خالل
املصورة التي أعادت اجملموعة إطالقها في العام  ،2014مدعومتني خلق أعمال فنية خاصة بهم ،يشاركون بها في ترشيحات جائزة
ّ
بجولة تعريفية سنوية عبر اإلمارات ،وبرنامج شامل ضمن الفنون التشكيلية من مهرجان أبوظبي .يسهم هذا العمل املهم
فعاليات معرض “فن أبوظبي” الكتشاف وتسليط الضوء على املتعدد التخصصات في مواصلة جهود تعزيز التعليم في دولة
اإلجناز املتميز بني طالب اجلامعات واخلريجني اجلدد في جميع اإلمارات العربية املتحدة في السنوات املقبلة ،بالتوازي مع إسهام
األشكال الفنية.
البرنامج التعليمي من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في
خلق مساحات التعاون والتالقي بني شركائها االستراتيجيني في
“التطوير املهني” وهي خطوة اشتملت على إجراء حتليل دولة اإلمارات وخارجها بهدف استكشاف مدى إسهام الفنون في
واستطالع على مستوى الدولة الحتياجات القطاع ،نتج عنها تعزيز االبتكار والتفكير اإلبداعي من خالل منهاج ( )STEMالذي
إطالق برنامج “منحة التميز الثقافي” وهو عبارة عن برنامج يجمع بني العلوم ،والتقنية ،والهندسة والرياضيات.
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�شركاء يف
التعليم
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ترتبط جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون بعالقات
ا�سرتاتيجية مع جمموعة من امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
دولة الإمارات ،الأمر الذي يتيح للطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س فر�صة امل�شاركة يف مبادرات املجموعة ،بالإ�ضافة
�إلى اال�ستفادة من برامج الدعم التي تق ّدمها املجموعة
للم�شاريع التي ترفد املناهج الدرا�سية وت�سهم يف �إثرائها

�شركاء يف
الإبداع

يف الفرتة من �سبتمرب  2013لغاية دي�سمرب � ،2014شهدت
�أن�شطة ومبادرات الربنامج التعليمي من جمموعة �أبوظبي
للثقافة والفنون م�شاركة الطلبة وهيئات التدري�س من
اجلامعات ،املدار�س واملراكز التعليمية التالية:

احتاد مدارس أبوظبي

بيت العود  -أبوظبي

مدرسة كاتارينا بيرز للبيانو

مدرسة البطني الثانوية

برايتون كوليدج أبوظبي

مدرسة ليسيه لوي ماسينيون

مدرسة املنى االبتدائية

مدرسة اخلبيرات البريطانية

مدرسة ثيودور مونو

مدرسة املشرف

ثانوية كامبردج

املعهد البترولي

مدارس النهدة الوطنية

مدرسة ديرة الدولية

مدرسة الراحة الدولية

مدرسة اإلمارات الوطنية

مركز البيانو ،وزارة الثقافة والشباب
وتنمية اجملتمع

مدرسة الشهب

تعابير للرقص والدراما

مدرسة الياسمينة

باليه فانتازيا

مدرسة اجلالية األمريكية في أبوظبي

أكادميية جيمس األمريكية

اجلامعة األمريكية في دبي

مدرسة األفق اخلاصة

اجلامعة األمريكية في الشارقة ،كلية
العمارة والفنون والتصميم

املعهد الدولي للموسيقى

أكادميية الشيخ زايد اخلاصة
حضانة تيدي بير األمريكية
مدرسة غلينيلغ ،أبوظبي
مدرسة اللؤلؤة االبتدائية
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�شركاء يف احلراك
الإبداعي
جامعة زايد

كلية الفنون وال�صناعات الإبداعية

ّ
مشعة”
معرض “منارات
( 22مايو لغاية  30سبتمبر)
يضم املعرض التشكيلي أعماال ً فنية تصويرية ومجسمات
تركيبية أجنزتها  71من طالبات وخريجات الكلية وبعض أعضاء
هيئتها التدريسية ،ومتثل رحالت استكشاف إبداعية في فصول
التطور الثقافي والعمراني الذي شهدته دولة اإلمارات في سياق
مشهد بيئي متنوع ،من “سفن الصحراء” إلى البحر ،إلى أهازيج
السفر ،وكانت األعمال بالفيديو ،التركيب الصوتي ،التصوير
الفوتوغرافي والوسائط املتعددة .أقيم هذا املعرض في بينالي
فينيسيا بإيطاليا عام  ،2011ممثِّال ً لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
قبل أن تنظمه الكلية في أبوظبي.
مشروع جدارية “الكاليغرافيتي”
(مايو )2014
بعد إلقائه عدد من احملاضرات لطالبات الفنون اجلميلة ،بدأ
“السيد” وهو أحد مؤسسي
الفنان الفرنسي من أصل تونسي ّ

تدعم جمموعة �أبوظبي للثقافة
والفنون ،ك ّل عام ،طيف ًا متنوع ًا من
امل�شاريع الإبداعية التي ينخرط فيها
طلبة و�أ�ساتذة الكليات اجلامعية بهدف
تعزيز الدرا�سات الأكادميية و�إثرائها

فن “ الكاليغرافيتي” الذي يقوم على املزج بني فن اخلط والرسم
التلقائي على اجلدران ،بالعمل مع الطالبات في مشروع جدارية
الكاليغرافيتي املستوحاة من قصيدة “على قدر حلمك تتسع
األرض” للشاعر الفلسطيني محمود درويش ،والتي مت رسمها
على واجهة مبنى الصالة الرياضية في مقر اجلامعة بدبي.
املشروع ال يق ّدم فرصة للطالبات للعمل على عمل فني ذي حجم
كبير مع فنان محترف فحسب ،بل يسمح له ّن بإيصال رسالة
إيجابية ألقرانه ّن ،معلميه ّن واجملتمع.
امللتقى الدولي للفنون اإللكترونية
( 30أكتوبر لغاية  8نوفمبر )2014
حتت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ،وزيرة
التنمية والتعاون الدولي ،رئيس جامعة زايد ،استضافت جامعة
زايد امللتقى الدولي للفنون اإللكترونية  ،ISEAاحلدث الدولي األكبر
املتخصص في الفنون اإللكترونية ،والذي يجمع سنويا ً العقول
املبدعة من حول العالم .وقد حضر امللتقى  210من العلماء
والفنانني واألكادمييني من أكثر من  57بلداً ،وتضمنت فعالياته
 170عرضاً ،و 146معرضا ً فنيا ً و 30ورشة عمل استضافتها
جامعة زايد ،واجلامعة األمريكية في دبي ،السركال أفينيو وغيرها
من املواقع في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

كلية الإعالم

مشروع غلوب كوم
(مايو )2014
مشروع غلوب كوم  GlobComعبارة عن منصة للتعاون الثقافي
حول العالم بني الطالب واحملاضرين في مجال االتصال والعالقات
العامة .انضم طلبة إستراتيجيات االتصال املتكاملة إلى
نظرائهم من  12جامعة أخرى من مختلف أنحاء العالم في
جامعة إميرسون ،بوسطن ،الواليات املتحدة األمريكية ،الكتساب
اخلبرة الالزمة للعمل على املستوى العاملي في مجال االتصال
واإلعالم.

كلية الإدارة

برنامج التدريب الفني
(أكتوبر )2013
أثبت التدريب واألداء املسرحي دورا ً فعاال ً في تدريب موظفي
الشركات ،وبنا ًء عليه ،فقد استخدم طالب كلية اإلدارة في
جامعة زايد تقنيات املسرح لوضع استراتيجيات إدارة النزاعات.
وقد بحثت ورشة أخرى في خاصية النفوذ الشخصي واألثر الناجت
بواسطة املسرح ،كما مت تخصيص ورشتي عمل لطالبات الكلية
من اإلناث ،متحورتا حول مهارات العرض.

جامعة الإمارات العربية املتحدة

ورش عمل مختبر االتصال اجلماهيري
(سبتمبر لغاية ديسمبر )2013
أسهمت ورش عمل برامج الفاينال كت واألدوبي فوتوشوب،
وإنتاج األفالم وطباعة اجملالت في االرتقاء مبهارات طلبة اجلامعة
ومكّنتهم من تطوير مهاراتهم ومعارفهم ،ما يسمح لهم
بتطوير املشاريع اإلبداعية التي تعزز بشكل مباشر مساقاتهم
الدراسية األكادميية.

دروس املوسيقى
(ديسمبر  2013لغاية مايو )2014
ملدة ستة أشهر ،سعت جامعة اإلمارات العربية املتحدة لتشكيل
مجتمع طالبي موسيقي نشط ،من خالل متكني الوصول إلى
املوسيقى وإنشاء نادي املوسيقى لطلبتها ،وق ّدمت دروسا ً في
العزف على البيانو والغيتار بقيادة وإشراف أحد املدرّبني احملترفني
من بيت الفنون في العني.
ورش عمل الرسوم ثالثية األبعاد
(ديسمبر  2013لغاية مايو )2014
في مدة تزيد عن ستة أشهر ،استفاد طلبة اجلامعة من 130
ساعة تدريب في أشكال الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد ،كتابة
السيناريو ،التصميم اإلخراجي ،الصوت ،والتصوير ،وقاموا
بعد االنتهاء من ورش العمل بإنتاج سلسلة من أفالم الرسوم
املتحركة القصيرة.

كلية العلوم االجتماعية والإن�سانية

معرض “خارطة الال مكان”
(أكتوبر )2014
سعى معرض رسم اخلرائط لتطوير مهارات الطلبة في مجالي
اجلغرافيا ورسوم اخلرائط ،ألجل فهم أفضل للمنهاج األكادميي
وحتليل البيئة ،وقد أسهم املعرض إسهاما ً مباشرا ً في تعزيز
املساقات الدراسية لطلبة قسم اجلغرافيا والتخطيط احلضري.

كليات التقنية العليا
كلية الروي�س للطالب

أدوات الفن التشكيلي
(فبراير  -يونيو )2014
تقع مدينة الرويس على بعد  240كيلومترا ً إلى الغرب من مدينة
أبوظبي ،في املنطقة الغربية من إمارة أبوظبي .مت تقدمي أدوات
الفن التشكيلي ومواده للطالبات اإلناث على مدى فصلني
دراسيني ،لتمكينه ّن من تطبيق نظرية “التعلّم باملمارسة”
في سبيل تعزيز مسار الدراسات العامة في الفن وتقدير هذا
االختصاص لدى طلبة كليات التقنية العليا.

جامعة ال�شارقة

كلية الفنون اجلميلة والت�صميم

ورشة ومعرض أعمال النشر
(فبراير  -مارس )2014
سعيا ً إلثراء اجملتمع وتعزيز تعليم الطالب والفنانني من خالل
ورش العمل واملعارض واحملاضرات التي استضافتها الكلية ،مت
تنظيم املعرض االستعادي للفنان مايكل إلبيك ،بالتوازي مع
تقدمي ورشة أعمال النشر التي استمرت ملدة عشرة أيام ،نتج
عنها مجموعة محدودة من املطبوعات الفنية ،كما مت تنظيم
ورشة ثانية مبشاركة  131من طلبة السنة األول ،حول تقنيات
الطباعة اإلغاثية ،إلى جانب محاضرة الفنان التي حضرها 150
طالبا ً برفقة أعضاء هيئة التدريس.
برنامج سفراء الثقافة
(سبتمبر لغاية نوفمبر )2014
دعم برنامج املنح رحلة سفر  12من الطلبة للمشاركة في مبادرة
التبادل بني اجلامعة وجامعة كارولينا الشرقية ،والتي تضمنت
الدراسات املكثفة التي أجنزها الطلبة في جتربة تالقي الثقافات
أثناء تواجدهم وسط بيئة ثقافية ومجتمعية مختلفة.
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�شركاء يف
الإبداع

 177فعالية,
 33مبادرة،
 8,755م�شارك

ملحة �سريعة ملبادرات الربنامج
التعليمي من جمموعة �أبوظبي
للثقافة والفنون يف الفرتة من
�سبتمرب  2013لغاية دي�سمرب 2014

تفاعل الربنامج التعليمي مع اجلمهور
املقارنة �سنوية

ن�سبة امل�شاركني من
الإماراتيني

%59

العدد الكلي للأطفال ،ال�شباب والكبار
امل�شاركني

املجموع الكلي
للفعاليات

177

الربنامج التعليمي

8,755

2012/2011

8,000

%46

�ضمن فعاليات الربنامج
ال�سنوي من جمموعة
�أبوظبي للثقافة والفنون

2013/2012

%34
يف �إطار م�شاريع

%54

�ضمن الربنامج التعليمي
من مهرجان �أبوظبي

%66

ومبادرات جمموعة
�أبوظبي للثقافة والفنون

يف �إطار م�شاريع ومبادرات
مهرجان �أبوظبي

الفعاليات بح�سب املدار�س الفنية
8,200
ر�سوم وق�ص�ص م�صورة فنون ت�شكيلية

%25

2014/2013

�إدارة فنية

8,800

�أخرى

%20

%19

باليه و�أداء

%3

مو�سيقى

%1

%18

�إعالم

%7

م�سرح

%5

�آداب

%1

�أجريت الدرا�سة ل�سنة �أكادميية من �سبتمرب �إلى �أغ�سط�س

70

العدد الكلي للم�ؤ�س�سات ال�شريكة
دور احل�ضانة

عدد اجلمهور

عدد امل�شاركني من الإماراتيني

1

اجلامعات واملعاهد
اجلامعية

14
28

املدار�س االبتدائية

19

املدار�س الثانوية

17

مراكز الفنون واملو�سيقى

19
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�صقل
املواهب

املبادرة الأولى �ضمن مبادرات الربنامج التعليمي ،من
جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون ،ت�سعى �إلى رعاية و�صقل
املواهب الفنية ،وتعزيز ثقة الطلبة ب�أنف�سهم وحتفيز الرغبة يف
التعلم لديهم� ،إ�ضاف ًة �إلى متكني املع ّلمني من تطوير مهاراتهم

فعاليات ذا �سبي�س (املكان)� :إيقاعات العا�صمة | مارس 2014

ق ّدمت الفعالية التي تأتي كجزء من مبادرة “الشباب في املهرجان” ،أمسية موسيقية استثنائية للموسيقيني الشباب من اإلمارات
والعالم ،بتنسيق من مانويل نيفيا ،الطالب في جامعة نيويورك أبوظبي ،ومؤسس مشروع  ،AUHDIOكما شارك في األمسية أعضاء
فرقة سما الرباعية ،والضيف اخلاص النجم اإلماراتي حمدان العبري ،وآخرون.
املشاركون( 148 :األعمار )45-18

فعاليات ذا �سبي�س (املكان) :برنامج البطل يف داخلنا� ،أبوظبي | فبراير  -مارس 2014

املصور ،وفن الديجيتال واألنيمي ،يحاكي التجربة األصلية الرائدة في لندن ،ويأتي
معرض فريد لقصص الرسوم املتحركة والشريط
ّ
تتويجا ً لشهرين من العمل والتدريب ضمن برنامج “البطل في داخلنا :أبوظبي” ،ويتضمن أعماال ً فني ًة أجنزها عدد من طلبة مدارس
أبوظبي ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي ،حتتفي باألبطال من األهل والبيئة احمليطة ،بتنسيق من املدير اإلبداعي للبرنامج تريفور
كويكو بالكوود ،ودعم الفنان الرائد د .حسني مجاهد ،وصانعة األفالم واملمثلة اإلماراتية أمل املرزوقي .الفعالية جزء من مبادرة
“الشباب في املهرجان”.
املشاركون( 542 :األعمار )25-6

فعاليات ذا �سبي�س (املكان) :حكاية �شعب

| مارس 2014
احتفا ًء باملواهب اإلماراتية الشابة في األدب ،صناعة األفالم ،واألعمال الفنية ،حيث جتسدت الشخصيات املتخيلة من الذاكرة اإلماراتية
(أم الدويس ،أبو راس ،وغيرها) في املعرض الذي تضمن أعمال طلبة جامعة زايد ،إضاف ًة إلى عرض ثالثة أفالم قصيرة إماراتية ،مت إنتاجها
بدعم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،مع حوار حولها ،وهي“ :صافي” للمخرج أحمد زين ،و”أحالم في عيونهم” لعبير املرزوقي،
خولة املعمري وعائشة العامري ،و”إطعام الـ  ”500لرافد احلارثي .الفعالية جزء من مبادرة “الشباب في املهرجان”.
املشاركون( 74 :األعمار )18+

الفنان املقيم من كارنيغي هول :ديكودا بالتعاون بني كارنيغي هول وجمموعة
�أبوظبي للثقافة والفنون | مارس 2014

في إطار الشراكة بني مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وكارنيغي هول للسنة الرابعة على التوالي ،ق ّدمت فرقة “ديكودا” نتاج عملها
تضمنت عروضا ً مدرسية تفاعلية وورشا ً تدريبية ،نتج عنها مشاركة مجموعة
خالل إقامتها الفنية مع طلبة مدارس أبوظبي والتي
ّ
من طلبة املدارس من الفئة العمرية  16-11عاماً ،في تقدمي عرض حي متضمنا ً عمال ً جديدا ً قاموا بتأليفه ،وهدفت الفعالية إثراء منهج
تدريس املوسيقى؛ وتعزيز التميز التعليمي؛ واالرتقاء بتقدير املوسيقى لدى الطلبة ،وتطوير مهارات بناء الفريق ،تعزيز اإلبداع ،بالتعاون
مع جلف ريليتد.
املشاركون( 336 :األعمار )13+
املشاركون419 :
30

العودة �إىل املدار�س | مارس 2014

أسهم الفنانون املشاركون في فعاليات مهرجان ابوظبي  2014في إلهام طالب العاصمة وحتفيز اإلبداع لديهم ،عبر سلسلة من
عروض األداء وورش العمل واحملاضرات في املدارس واجلامعات في أبوظبي .تستهدف الفعالية إتاحة فرصة فريدة للطلبة أن يعيشوا
جتربة التعلم التفاعلي ،وتسعى لتطوير مهارات التأليف املوسيقي والنقد ،وحتفيز التفكير اإلبداعي لديهم.
املشاركون( 401 :األعمار )18-3

املهرجان حتت ال�ضوء� :أورك�سرتا در�سدن الفلهارمونية و�أورك�سرتا االحتاد الأوروبي لل�شباب

| مارس2014
يتيح مهرجان أبوظبي لطلبة مدارس وجامعات العاصمة فرصة االطالع املباشر على روائع اإلبداع العاملي ،ولقاء كبار الفنانني
العامليني املشاركني ،سعيا ً لتوسيع فئات جمهور املهرجان واستقطاب اجليل القادم ،كما تزرع في الطلبة الشغف جتاه الفنون،
وحتفزهم على التميز الفني واإلبداع.
املشاركون( 130 :األعمار )18-7

يوم املواهب ال�شابة

| مارس 2014
مجموعات مختارة من طلبة املدارس االبتدائية والثانوية تضم أصحاب املواهب الشابة من اإلمارات ،املتميزين في مجاالت املوسيقى،
وبث فيهم روحية
املسرح ،فنون األداء والباليه ،والفنون التشكيلية ،أحيت عرضا ً صباحيا ً استهدف إشراك الشباب في حوار الثقافاتّ ،
التميز الفني تشجيعا ً للمواهب املوسيقية واإلبداعية ،وإثرا ًء للمنهج التعليمي.
املشاركون( 428 :األعمار )17-6

حفل املو�سيقيني ال�شباب “ديكودا” بالتعاون بني كارنيغي هول وجمموعة
�أبوظبي للثقافة والفنون |  22مارس 2014

ق ّدمت األمسية املتميزة املوسيقيني الشباب املوهوبني من مدارس أبوظبي ،الذين شاركوا في فعاليات اإلقامة الفنية لفرقة “ديكودا”
من كارنيغي هول ،متضمن ًة معزوف ًة موسيقي ًة مت إجنازها بإشراف أعضاء الفرقة من املوسيقيني خريجي برنامج األكادميية من كارنيغي
هول ،تشجيعا ً لروحية التميز الفني وصقال ً للمواهب الشابة اخلالقة.
املشاركون( 428 :األعمار )18-7

عرو�ض الأداء املو�سيقي يف املدار�س بالتعاون مع مركز لينكولن للجاز | أكتوبر 2014

قدم املوسيقيان من مركز لينكولن للجاز دومينيك فريناتشي وكالريس أسد ورشة عمل لطلبة كلية برايتون قبيل تنظيم فعالية
يوم اجلاز التي ق ّدمها املركز في فندق سانت ريجيس أبوظبي .أسهمت الفعالية في إكساب املشاركني الشباب فهما ً أعمق ملوسيقى
اجلاز من حيث اإليقاعات ،النسق واللون.
املشاركون( 32 :األعمار ( 45 ،)13-10األعمار )17-6

يوم اجلاز يف �سانت ريجي�س | أكتوبر 2014

الفعالية التي انعقدت في فندق سانت ريجيس أبوظبي ،أتاحت لألطفال االستمتاع مبجموعة من األنشطة التعليمية والترفيهية
التفاعلية بواسطة املوسيقى مع مشاهير املوسيقيني العامليني ،مبن فيهم الفنان احلائز على جائزة إميي غريغوري غنيريت ،والسفير
العاملي ملركز لينكولن للجاز دومينيك فريناتشي .تضمن برنامج األنشطة استكشاف اإليقاعات ،تأليف األغاني ،األداء ورواية القصص
بأسلوب موسيقى البلوز.
املشاركون( 281 :األعمار )18-3
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القيادة
الإبداعية

املبادرة الثانية �ضمن مبادرات الربنامج التعليمي،
من جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون ،ت�سعى �إلى
رعاية وتطوير مهارات ال�شباب الإماراتي ،وحت�ضريهم
للفر�ص املهنية التي يحفل بها قطاع الثقافة
وال�صناعات الإبداعية

القيادات الإعالمية ال�شابة

| سبتمبر  - 2013نوفمبر 2014
يقدم البرنامج املهني السنوي فرص التدريب والتأهيل للطالب اإلماراتيني املنتسبني إليه ،من طلبة اإلعالم في جامعة زايد ،جامعة
ّ
اإلمارات العربية املتحدة وكليات التقنية العليا ،ويسهم في تطوير مهاراتهم في جوانب أساسية من العمل اإلعالمي في التلفزيون
واإلذاعة والصحافة املطبوعة واإلعالم الرقمي على شبكة اإلنترنت (العربية واإلجنليزية) .تتجاوز فوائد البرنامج مهنة اإلعالم نفسها،
إذ تعتبر مهارات الكتابة والتحليل والتواصل مهارات أساسية ضرورية لإلعالمي املتميز في ظلّ ارتفاع الطلب في السوق التنافسية
إلعالم اليوم .أولئك الذين ميلكون العزمية واالنضباط والرغبة في التعلم باستمرار ستكون لهم األفضلية في سوق العمل .منذ
تأسيس البرنامج قبل ثماني سنوات ،تخرّج منه أكثر من  160من طلبة اإلعالم اجلامعيني اإلماراتيني.
املشاركون (( 16 :)2014/2013األعمار )25-18
املشاركون (( 20 :)2015/2014األعمار )25-18

منحة التميز الثقايف

| بدءا ً من سبتمبر 2014
يسعى برنامج التطوير املهني “منحة التميز” ،بالتعاون مع مبادلة ،الذي ميتد طوال  18شهراً ،إلى جمع رواد األعمال الشباب اإلماراتيني،
مع رواد األعمال اإلماراتيني واخلبراء من املنطقة العربية واململكة املتحدة ،لتمكني الشباب من االطالع على التجارب الرائدة ،وتبادل
اخلبرات واملعرفة ،إضاف ًة إلى التدريب العملي من خالل البرنامج اإلشرافي األكادميي الذي يتضمنه برنامج املنحة ،مبا يق ّدمه من ورش
التدريب وأمناط العمل .يحضر املتدربون ورش عمل شهرية في احملاور الرئيسة لإلدارة الفنية وريادة األعمال الثقافية .يسعى البرنامج
إلى إعداد اجليل القادم من قادة قطاع الثقافة والصناعات اإلبداعية من الشباب اإلماراتي ،كما يق ّدم منص ًة للتطوير املهني ملن هم
في ميدان العمل في القطاع نفسه حالياً.
املشاركون( 32 :األعمار )20+
ا�ستديو الفنانني | مارس 2014

متكّن مبادرة “استديو الفنانني” التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على الشبكة اإللكترونية باللغتني العربية
واإلنكليزية ،الشباب اإلماراتي من االرتقاء مبهاراتهم الفنية ،وتوسيع إدراكهم ألهمية التفكير اإلبداعي والتعبير الفني ،كما يسهم
اطالعهم على التجارب الرائدة للفنانني العامليني في تعزيز فرص إيجادهم الوظائف الواعدة في مجال الصناعات اإلبداعية .خالل
فعاليات مهرجان أبوظبي  ،2014أجرى طلبة برنامج القيادات اإلعالمية الشابة سلسلة حوارات مع كبار ضيوف املهرجان من الفنانني
كفالدميير أشكينازي ،هيربي هانكوك ،وبيل فونتانا .وتتضمن سلسلة احلوارات ضمن “استديو الفنانني” مجموعة من كبار النجوم
أمثال أل جارو ،كوينسي جونز ،كيفني سبايسي ،برين تيرفل ،أسامة الرحباني ومكسيم فنغيروف.
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االحتفاء
باملوروث

34

املبادرة الثالثة �ضمن مبادرات الربنامج التعليمي ،من
جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون ،ت�سعى �إلى االحتفاء
باملوروث وتقديره ،واحلفاظ على الهوية الثقافية ،الفنون
التقليدية والإرث املعريف الإماراتي

رحلة يف الفن الإ�سالمي | نوفمبر 2013

في إطار مشاركة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في فن أبوظبي  ،2013ق ّدم الفنان بسام السيالوي سلسلة ورش عمل خاصة
بفن اخلط العربي “الكاليغرافي” ،لطلبة مدرسة غلينيلغ ومدرسة اجلالية األمريكية بهدف احلفاظ على إرث الفن اإلسالمي العريق،
وتعريف اجليل اجلديد بجمالياته الرائعة.
املشاركون( 39 :األعمار )16-10

ور�ش اليوم العاملي للمتاحف

| يونيو 2014
قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون احتفاال ً مبناسبة اليوم العاملي للمتاحف ،معرض الفن التشكيلي “يا سماء الشرق”
بالتعاون مع مؤسسة بارجيل للفنون .إشتمل البرنامج التعليمي املصاحب للمعرض على ورشة عمل خاصة بالرسم باأللوان املائية،
لألطفال من الفئةالعمرية  6-3سنوات ،وورشة عمل لطلبة املدارس االبتدائية والثانوية بإشراف الفنانني بسام السيالوي وميسون
مصاحلة ،تخصصت بالرسم الطباعي واجلداريات.
املشاركون( 374 :األعمار )3+

35

االحتفاء
بالتميز

املبادرة الرابعة �ضمن مبادرات الربنامج التعليمي ،من
جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون ،ت�سعى �إلى االحتفاء
بالتميز وتقدير التميز الفني لدى طلبة اجلامعات
واخلريجني اجلدد ،يف �أمناط الفنون املختلفة

جائزة كري�ستو وجان كلود | بدءا ً من سبتمبر 2013

حتت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
متنح اجلائزة التي تق ّدمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،بالشراكة مع جامعة نيويورك معهد أبوظبي ،الطالب اجلامعيني في دولة
اإلمارات العربية املتحدة واخلريجني اجلدد فرصة إجناز عمل فني يستلهم روحية التجربة املتميزة للفنانني كريستو وجان كلود ،ليتم
عرضه للجمهور ،وقد مت عرض عمل “أبجد” الفائز باجلائزة للعام  ،2014للطالبة إيرين ميخوف من جامعة نيويورك أبوظبي ضمن فعاليات
مهرجان أبوظبي  ،2014وفي قصر السراب ومركز مرايا للفنون .الفائزتان بالدورة الثالثة للجائزة هما :سلوى اخلضيري وندى املال من اجلامعة
األمريكية في الشارقة ،وسيتم عرض عملهما الفائز “كسوة” ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي  ،2015قبل عرضه في جولة حول اإلمارات.
املترشحون للجائزة عام ( 27 :2013األعمار  ،)25-19وعام ( 27 :2014األعمار )30-20
اجلمهور الزائر ملوقع عرض العمل (( 101 :)2014االفتتاح)

جائزة الت�صميم من جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون | أكتوبر  -نوفمبر 2014

تهدف جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى إلهام جيل جديد من العقول املبدعة القادرة على تقدمي الفن
املعاصر للجمهور من خالل تصميم جناح اجملموعة في فن أبوظبي .بينما دعي املترشحون للجائزة في العام  2013الستلهام التجربة
الرائدة لفيليب ستارك ،فقد دُعي املترشحون للجائزة في العام  2014الستلهام التجربة املتفردة للمعمارية العاملية العراقية األصل
زها حديد .فاز باجلائزة عام  2013حنان الكاف ومليا الشامسي ،بينما ذهبت اجلائزة في العام  2014إلى ميرة راشد املال ،مينا وطن
الشيخلي وسابا راهاجنام ،وقد كانت الفائزات باجلائزة في دورتيها من طالبات جامعة الشارقة ،كلية الفنون اجلميلة والتصميم.
املترشحون للجائزة( 20 :األعمار )24-18

جائزة الإبداع من جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون  -جلف كابيتال | يناير -مارس 2014

تهدف اجلائزة التي تأسست في العام  ،2004إلى تكرمي التعبير املتميز للطالب اجلامعيني اإلماراتيني واخلريجني اجلدد في الفنون
التشكيلية وفنون األداء ،األدب أو صناعة األفالم .فازت باجلائزة في العام  2014فاطمة فيروز عن عملها “كاترينا” ،وهو عبارة عن رسم
36

صورت فيه بورتريه إحدى أساتذتها في جامعة زايد ،وبينما كانت فاطمة تستلم جائزتها في إطار فعاليات مهرجان
زيتي على القماش ّ
أبوظبي  ،2014كان عملها معروضا ً للجمهور ضمن جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في فن أبوظبي نهاية العام نفسه.
املترشحون للجائزة( 27 :األعمار )26-18

جائزة الفنون الت�شكيلية من مهرجان �أبوظبي  -جلف كابيتال | يناير -مارس 2014

تهدف اجلائزة التي تأسست في العام  ،2013إلى تكرمي طلبة الفنون اإلماراتيني الذين يبرزون إبداعا ً استثنائيا ً يتمثل في إجناز عمل فني
مستوحى من املعرض التشكيلي ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي .في يناير من العام  2014متت دعوة املترشحني للجائزة ،حلضور محاضرة
الفنان بيل فونتانا ،ومن هناك بدأت رحلتهم لتقدمي مقترحهم الذي يتضمن خطة العمل الذي ينوون إجنازه ،والكلفة التفصيلية املنطقية
له ،والبرنامج الزمني إلجنازه .الفائزة كانت موزة عبيد السويدي ،طالبة تصميم األزياء من كليات التقنية العليا ،كلية الشارقة للطالبات،
عن عملها “قوة النخيل” ،وهو عبارة عن عمل تركيبي يتألف من البرقع التراثي املصنوع من أوراق النخيل ،وصوت حفيف تلك األوراق ،وقد
مت عرض العمل ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي  ،2014ثم الحقا ً في جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في فن أبوظبي .2014

املتدربون ال�شباب يف مهرجان �أبوظبي  | 2014يناير  -مارس 2014

رافق كل من فاطمة عبد اهلل الشريفي ،وحورية ناصر الكلباني( ،جامعة زايد) ،ومانويل نيفيا (جامعة نيويورك أبوظبي) الفنان
التشكيلي العاملي بيل فونتانا في جميع مراحل إجناز عمله بتكليف حصري من املهرجان “أصداء الصحراء” ،مستفيدين من توجيهاته
القيمة ومستلهمني جتربته إلجناز األعمال الفنية اخلاصة بهم ،والتي عرضت جنبا ً إلى جنب مع عمله املصاحب لفعاليات مهرجان
أبوظبي “ 2014بيل فونتانا :رؤى صوتية وأصداء الصحراء”.
املترشحون للجائزة( 3 :األعمار )22-19

جائزة الر�سوم والق�ص�ص امل�ص ّورة من جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون

سبتمبر  -أكتوبر 2014

| 2014

املصورة اإلماراتيني في سن
بالتعاون مع مبادلة ،استقبلت اجلائزة التي مت إطالقها عام  ،2007طلبات ترشيح فناني الرسوم والقصص
ّ
الثامنة عشرة وما فوق ،ومت تقييم هذه الطلبات قياسا ً إلى مدى جدارتها الفنية ومهارة تناولها وإبداع طرحها ،ومدى ترجمتها للفكرة
املصورة ،ويحصل الفائز باجلائزة على تكاليف اإلقامة حلضور دورة تدريبية
األصلية ،وإسهامها في تطوير مفهوم الرسوم والقصص
ّ
في الرسوم ثالثية األبعاد ملدة  4أسابيع في أكادميية نيويورك لألفالم ،باإلضافة إلى جهاز “واكوم سنتيك  ”13عالي الوضوح اخملصص
للرسم ،فضال ً عن فرصة احلضور ضمن فعاليات مهرجان الشرق األوسط للفيلم والكوميك كون  .2015وقد متت دعوة املتأهلني ضمن
الالئحة القصيرة للجائزة حلضور منتدى مبادلة للشباب حيث مت إعالن فوز فاطمة املهيري باجلائزة ،وهي تعمل على إجناز املرحلة الثانية
من مشروعها الفائز “ماري وأنا”.
املترشحون للجائزة( :األعمار )18+
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رعاية ذوي
االحتياجات
اخلا�صة

املبادرة اخلام�سة �ضمن مبادرات الربنامج
التعليمي ،من جمموعة �أبوظبي للثقافة
والفنون ،ت�سعى �إلى حتفيز التنمية املعرفية
واجل�سدية لدى الأطفال وال�شباب من ذوي
االحتياجات اخلا�صة وتوفري �إمكانات التطوير
املهني للمعلمني ،واملد ّربني ومق ّدمي الرعاية

الإقامة الفنية من اليف ميوزيك ناو

| أكتوبر 2013
ق ّدم الثنائي املتميز من “اليف ميوزيك ناو” من اململكة املتحدة للطلبة في مركز املستقبل لذوي االحتياجات اخلاصة 24 ،ورشة عمل،
ودورة تدريبية خلمسني من املعلمني ،وعرض أداء موسيقي تفاعلي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير الثقافة
والشباب وتنمية اجملتمع ،ومشاركة  90طفال ً من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة.
املشاركون( 140 :األعمار )7+
الإقامة الفنية من �أويلي كارت | سبتمبر  2013ومارس 2014

نفّ ذت “أويلي كارت” الشركة الرائدة في قطاع املسرح لذوي االحتياجات اخلاصة في اململكة املتحدة ،برنامج إقامتني فنيتني ملدة أسبوع
لكل منهما بتكليف من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،في مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة،
في كلٍّ من أبوظبي والعني.
واشتمل برنامج اإلقامة الفنية على تأهيل وتنمية مهارات املعلمني ،وتقدمي ورش العمل والعروض التفاعلية لألطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة وصعوبات التعلّم .وقد استفاد موظفو املؤسسة ومقدمو الرعاية وأولياء األمور من التقنيات املكتسبة أثناء الفعالية.
املشاركون( 227 :األعمار )23-5
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ما �سمعته اخلنف�ساء | مارس 2014

ر ّحب مهرجان أبوظبي باألطفال من دور احلضانة في أبوظبي حلضور جتسيد مسرحي مبدع للكتاب الشهير حول اللصني املاكرين
واخلنفساء الصغيرة ،في فناء مزرعة بعيدة حافل باملرح ،بتقدمي من “الفن للجميع”.
املشاركون( 419 :األعمار )8-3

ندوات ما قبل احلفل من مهرجان �أبوظبي | مارس 2014

متت دعوة حاملي بطاقات أمسيات مهرجان أبوظبي حلضور الندوات احلوارية ما قبل /بعد احلفل ،واللقاء بكبار الفنانني املشاركني
في املهرجان.
املشاركون( 236 :األعمار )18+

رواق الفكر /ندوات املهرجان | مارس 2014

كجزء من فعاليات اجملموعة الهادفة لدمج اجلمهور في جتارب تعليمية تفاعلية مستدامة ،واللقاء بالشخصيات الفاعلة في ميادين
الثقافة والسياسة والفكر من ضيوف مهرجان أبوظبي ،ق ّدمت مبادرة “رواق الفكر” أربع ندوات حوارية مبشاركة  14متحدثا ً من تسعة
دول مختلفة ،وذلك في جامعة نيويورك أبوظبي ،قصر اإلمارات وجامعة زايد .تناولت الندوات موضوعات “االبتكار والتجديد في الفنون
التقليدية”“ ،التجريب الفني ،اإلبداع والتقنية”“ ،الدبلوماسية الثقافية” ،و“القواسم املشتركة بني العلوم ،التقنية والفنون”.
املشاركون( 410 :األعمار )18+

حما�ضرات مهرجان �أبوظبي

| مارس 2014
ق ّدمت أريان كوك ،مدير ومؤسس برنامج اإلقامة الفنية وتطوير الفنون ، Collide@CERNجنيف ،سويسرا ،محاضرتها ضمن مهرجان
أبوظبي  2014لطلبة برنامج القيادات اإلعالمية الشابة الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،إضاف ًة إلى طلبة املعهد
البترولي في أبوظبي.
املشاركون( 88 :األعمار )24-18

�أ�ساليب الر�ؤية :جوالت تعريفية لزوار مهرجان �أبوظبي

| مارس 2014
دعا مهرجان أبوظبي الطالب وأفراد اجلمهور للقيام بجوالت في املعرض التشكيلي املصاحب لفعاليات املهرجان في الغاليري بقصر
اإلمارات“ ،رؤى صوتية وأصداء الصحراء” لبيل فونتانا ،وقد أتيحت للطلبة وأفراد اجلمهور فرصة فريدة للتعرف إلى أعمال النحت
الصوتي للفنان فونتانا ،في احملطة الفريدة لهذه األعمال .كما تعرف اجلمهور على أعمال طلبة الفنون املتدرّبني مع بيل فونتانا،
واستمتعوا باإلبداع اخلالق الذي مثّله عمل الفنان محمد كاظم “االجتاهات (الدائرة)”.
املشاركون( 81 :األعمار )20-17
بالنيت بيكابو | مارس 2014

تضمنت ورشة املوسيقى في حضانة تيدي بير بالتعاون مع “هارت بيبس” ،عرضا ً موسيقيا ً بعنوان “الدمى في جولة إلى الواليات
املتحدة األمريكية” ،ويسعى العرض من إنتاج بيسبوك إلى تطوير املهارات املعرفية لألطفال في سنواتهم األولى.
املشاركون( 56 :األعمار )4-3

رواية الق�ص�ص مع نورة اخلوري | أبريل 2014

تعزيز
التعليم

كجزء من التزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بتعزيز ثقافة القراءة وتشجيع الكتابة باللغة العربية ،قامت املؤلفة اإلماراتية
نورة اخلوري بسرد بعض حكاياتها املفضلة التي تعكس ثقافة اإلمارات وإرثها املعرفي في رواية القصص ،لألطفال في سن التعليم
االبتدائي من جنسيات مختلفة .بالتعاون مع شجرة القراءة.
املشاركون( 79 :األعمار )5-3

املبادرة الأخرية �ضمن مبادرات الربنامج التعليمي ال�ست ،من
جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون ،ت�سعى �إلى تعزيز وتطوير
الأداء التعليمي ،و�إثراء املناهج الدرا�سية باملبادرات التعليمية
الالمنهجية

�أ�ساليب الر�ؤية :كري�ستو

| سبتمبر 2013
حضر الطالب في أربع جامعات في مختلف أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة سلسلة من احملاضرات ألقاها الفنان العاملي كريستو
والتميز.
مستعرضا ً تقنياته الفنية وأمناط عمله وأسلوبه ،ومحطات جتربته املمتدة طوال نصف قرن من اإلبداع
ّ
املشاركون( 700 :األعمار )25-20

�أ�ساليب الر�ؤية :الفنان الإماراتي

| نوفمبر 2013
ألقت الفنانة التشكيلية اإلماراتية نور السويدي محاضرة وورشة عمل لطالب كلية التقنية العليا في مدينة الرويس في املنطقة
الغربية من إمارة أبوظبي .وق ّدمت الفنانة للطلبة أهم محطات جتربتها كفنانة محترفة لتستعرض بعد ذلك نظرية األلوان واملعنى
النفسي لها ورمزيتها ،وكيفية اجلمع بني التقنيات الفنية اخملتلفة؛ فضال ً عن لعبة الضوء والظل.
املشاركون( 130 :األعمار )25-19
40

اليوم العاملي للمتاحف :الندوات احلوارية

| مايو 2014
احتفلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مبناسبة اليوم العاملي للمتاحف عبر تنظيمها معرض “يا سماء الشرق” الذي يحكي
تاريخ فن التشكيل في العالم العربي منذ بدايات القرن العشرين ،بالشراكة مع مؤسسة بارجيل للفنون .وتضمن البرنامج التعليمي
املصاحب لفعاليات املعرض ،جوالت وسلسلة ندوات حوارية مع سلطان سعود القاسمي ،منال عطايا وعلي العبدان.
املشاركون( 240 :األعمار )18+
زوار املعرض1687 :

فن �أبوظبي

أتاح جناح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في معرض “فن أبوظبي” للزوار الفرصة الكتساب املعرفة املعمقة عن مدى التزام اجملموعة
بدعم الفنون التشكيلية عبر مجموعة مبادراتها التي تتضمن اجلوائز ،املنح ،أعمال التكليف احلصري ومبادرة “رواق الفن اإلماراتي”.
مواز
قدمت دورة العام  2013من “فن أبوظبي” مجموعة األعمال الفنية اخلاصة بالفنانني اإلماراتيني ضمن جناح اجملموعة ،وفي معرض ٍ
في غاليري الغاف للفن التشكيلي في أبوظبي بعنوان “اجليل القادم” في جناح ومعرض الغاف .وقد شارك  450طالبا ً من  10مدارس
وجامعات في جوالت الزوار مع الفنانني املشاركني في “رواق الفن اإلماراتي” ،كما ق ّدم اللورد مارك بولتيمور ،نائب رئيس دار سوثبي للمزادات
محاضرة خاصة حول االستشراق .أما دورة العام  2014فقد اشتملت على برنامج يومي مكثّف من جوالت الزوار واحلوارات مع الفنانني
اإلماراتيني ونظرائهم من الفنانني املقيمني في الدولة ،ومع صانعي األفالم وأصحاب قاعات العرض الفنية ،مبشاركة  300طالب وطالبة.
املشاركون( 750 :األعمار )25-18
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الربنامج املجتمعي
تقرير
الربنامج
املجتمعي

يف الفرتة ما بني �سبتمرب  2013ودي�سمرب ،2014
عملت جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون على حتفيز
م�شاركة �شرائح املجتمع كاف ًة يف فعالياتها ،و�سعت
لتعزيز الإبداع لدى �أفراد املجتمع الإماراتي من
مواطنني ومقيمني ،عرب الإمارات ال�سبع

تكمن أهمية البرامج واملبادرات التالية في حجم الفرص التي
وفرتها ألفراد اجملتمع ،وفي كونها مثّلت أداةً فاعلة للتنمية
اجملتمعية وحتفيز اإلبداع لدى اجليل اجلديد من الشباب والناشئة:

•بلغت عالقة الشراكة والتعاون بني مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون وأوركسترا اإلمارات السيمفونية للناشئة مستوى ً
أعلى مع تنظيم جولتها عبر اإلمارات في إطار فعاليات
مهرجان اإلمارات الدولي العاشر ملوسيقى السالم .وقد
أسهمت اجلولة في التعريف باملهارات اخلالقة لكلٍّ من خولة
الرايحي ،ميرة غباش وأميمة الشنار.

•“حكايات من اإلمارات” هي مجموعة فريدة من احلكايات
الشعبية التراثية التي متت استعادتها من الذاكرة اإلماراتية
وقام بسردها بشغف أعضاء نادي القصة “اخلراريف” في
جامعة زايد حتت إشراف الباحث املتخصص في التراث وضعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إمكانية الوصول
الشعبي األستاذ عبد العزيز املسلم .ومت بث احلياة في القصص إلى الفنون في أعلى سلّم اولوياتها اجملتمعية ،بغض النظر عن
من خالل ربط أحداثها بسلسلة من الرسومات التوضيحية العمر ،والقدرة أو املوقع اجلغرافي ،وتسهم األنشطة التالية في
والصور املرفقة التي أجنزها طلبة كلية الفنون والصناعات تقدمي الفرص اخلالقة لشرائح اجلمهور من جميع األعمار والفئات:
اإلبداعية في جامعة زايد .لعب ناجت الفعالية دورا ً رئيسيا ً في
السعي للحفاظ على التراث الشفهي اإلماراتي التقليدي،
•“إكتشف اإلمارات مع دار زايد” أتاحت الفرصة لأليتام من نزالء
والتعريف به لدى فئات جديدة من اجلمهور ،من خالل املعارض
دار زايد لزيارة املتاحف واملراكز الثقافية في أنحاء الدولة.
العامة على كورنيش أبوظبي ومتنزه خليفة خالل دورتي العام
 2013و 2014من مهرجان أبوظبي،
•مسرح عشتار “السندباد
كما يتم العمل حاليا ً على نشر
واملارد” ،ق ّدمت املؤسسة الفلسطينية
وضعت مجموعة أبوظبي للثقافة التي اكتسبت شهرة واسعة وسمعة
القصص ورقياً.
عاملية عروضها املسرحية باللغة
والفنون إمكانية الوصول إلى
العربية “السندباد واملارد” في جولتها
•“ورش عمل اخلط العربي” لنزالء
عبر عدة إمارات ،ضمن فعاليات
جمعية دار البر من األيتام ،بإشراف الفنون في أعلى سلّم اولوياتها
مهرجان أبوظبي  ،2014مصحوب ًة
الفنان التشكيلي واخلطاط
اإلماراتي عبد العزيز الفضلي ،هذه اجملتمعية ،بغض النظر عن العمر ،بورش العمل املسرحية بعدد مشاركني
الورش التي شكّلت عامال ً نفسيا ً
بلغ  1400طالبا ً في املدارس ومراكز ذوي
والقدرة أو املوقع اجلغرافي.
االحتياجات اخلاصة.
ومعنويا ً مساعدا ً لألطفال الذين
لم يحالفهم احلظ في احلياة ،إذ
مكّنتهم الورش من تعزيز ثقتهم بأنفسهم ،وحفّ زت لديهم
•شهدت مبادرة “املوسيقى في املستشفيات” من مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون مستوى ً جديدا ً من الفعالية والتأثير،
مهارات اإلبداع واالبتكار ،كما مكّنتهم من رؤية أعمالهم
إذ استقطبت املوسيقيني العامليني املشاركني في مهرجان
معروضة ضمن فعالية “حكاية شعب” في إطار مهرجان
أبوظبي حيث قدموا عروض األداء احلي في مراكز الرعاية
أبوظبي .2014
الصحية ،إسهاما ً منهم في تعزيز قدرة الفنون في العالج،
وحتفيز القدرة على الشفاء لدى املرضى.
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�شركاء يف التنمية
املجتمعية

يف الفرتة من �سبتمرب  2013لغاية
دي�سمرب � ،2014أ�سهمت جمموعة
�أبوظبي للثقافة والفنون يف حتفيز
التنمية املجتمعية عرب الإمارات ال�سبع،
بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات والهيئات التالية:

احتاد أولياء األمور في مدارس أبوظبي

املدرسة األمريكية في دبي

بلدية أبوظبي

بيت العود ،أبوظبي

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

اجمللس الثقافي البريطاني

مركز عجمان لرعاية املسنني

مدرسة الشويفات ،أم القيوين

مركز عجمان لذوي االحتياجات اخلاصة

كليفالند كلينيك ،أبوظبي

بلدية العني

جمعية دار البر ،دبي

مركز املمزر لرعاية املسنني ،دبي

دار زايد للرعاية األسرية ،العني

مدرسة النخبة ،املرفأ

املركز اجملتمعي للفنون واملسرح في دبي

الرابطة الفرنسية

دبي درامز
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جمعية اإلمارات للحياة الفطرية  -الصندوق
العاملي لصون الطبيعة
أوركسترا اإلمارات السيمفونية للناشئة

مركز مرايا للفنون ،الشارقة
مركز البيانو ،وزارة الثقافة والشباب وتنمية
اجملتمع ،أبوظبي

مراكز إيواء النساء واألطفال

مركز رأس اخليمة لذوي االحتياجات اخلاصة

تعابير للرقص والدراما

مسرح اإلحياء ،أبوظبي

باليه فانتازيا ،أبوظبي

إيقاعات “روف توب” ،أبوظبي

هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

دائرة الثقافة واإلعالم في الشارقة

كليات التقنية العليا ،رأس اخليمة

مركز الشارقة لرعاية املسنني

مركز إمبيريال كوليدج للسكري ،أبوظبي

جامعة الشارقة

إنسباير لإلدارات الرياضية ،أبوظبي

مدينة الشيخ خليفة الطبية

املعهد الدولي للموسيقى

مستشفى توام

مركز لينكولن للجاز

املكان (ذا سبيس) ،أبوظبي

جنيفر ساميون ،أبوظبي

جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العني

مدرسة كاتارينا بيرز للبيانو

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي
االحتياجات اخلاصة ،أبوظبي

مقهى ك ّتاب ،أبوظبي
مدرسة منار اإلميان اخليرية ،عجمان

جامعة زايد
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الأثر يف
التنمية

 38فعالية,

ملحة �سريعة ملبادرات الربنامج
املجتمعي من جمموعة �أبوظبي
للثقافة والفنون يف الفرتة من
�سبتمرب  2013لغاية دي�سمرب 2014

11,277م�شارك

تفاعل الربنامج التعليمي مع اجلمهور
املقارنة �سنوية

عدد الفعاليات بح�سب الفئات امل�ستهدفة

الربنامج املجتمعي
2012/2011
11,800

9
العائالت

9
ال�شباب

10

احلاالت االجتماعية

2013/2012
13,000

5

5

املر�ضى

ذوو االحتياجات اخلا�صة

2014/2013
11,000

عدد الفعاليات بح�سب املدار�س الفنية

�أجريت الدرا�سة ل�سنة �أكادميية من �سبتمرب �إلى �أغ�سط�س
املو�سيقى

12

عدد اجلمهور
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امل�سرح

12

الفنونالت�شكيلية

3

الرتاث والفنون التقليدية

6

الآداب

5

عدد امل�شاركني من الإماراتيني
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التكاتف
املجتمعي

ي�سعى الربنامج املجتمعي من جمموعة �أبوظبي للثقافة
والفنون �إلى تعزيز التكاتف املجتمعي وبناء الروابط ومتتني
التالحم بني �أفراد املجتمع الإماراتي من جميع �شرائحه،
عرب الإمارات ال�سبع

دار الرب والفنون | سبتمبر ونوفمبر  ،2013يناير وفبراير 2014

انطالقا ً من حقيقة أ ّن التعبير الفني أمر ٌ محوري في بناء شخصية الطفل وتنميتها ،ق ّدم الفنان التشكيلي واخلطاط اإلماراتي عبد
العزيز الفضلي ،ألكثر من أربعة أشهر ،ورش عمل اخلط مبشاركة  15طفال ً يتيما ً في جمعية دار البر ،التي بدأ تعاون مجموعة أبوظبي
ثم في فعالية “حكاية شعب” ضمن
للثقافة والفنون معها منذ العام ّ .2012
توجت املبادرة بتنظيم معرض أوال ً في مقر اجلمعيةّ ،
فعاليات مهرجان أبوظبي  .2014وقد أسهمت الفعالية في تعزيز الشعور لدى األيتام بالهوية الثقافية اإلماراتية وتطوير قدراتهم
اإلبداعية وملكات التعبير الفني لديهم.
املشاركون( 145 :األعمار )15-9

�إكت�شف الإمارات مع دار زايد

| أكتوبر 2014
تعاونت دار زايد لأليتام في العني ،مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منذ العام  ،2012وهدفت فعالية “اكتشف اإلمارات مع دار زايد”
إلى تعميق معرفة األطفال بدولة اإلمارات ،وتعزيز الشعور باالنتماء والهوية اإلماراتية لديهم ،وتضمنت قيام األطفال بزيارة متحف دبي
وكيدزانيا ،املنصة التفاعلية الترفيهية التعليمية ،التي تختص بتحفيز التفكير اإلبداعي واالعتماد على النفس لدى األطفال.
املشاركون( 35 :األعمار )12-9

تعابري �صامتة

 | IIIفبراير  -مايو 2014

حتت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم اإلمارات) ،أقيمت الدورة الثالثة ملعرض “تعابير صامتة” ،معرض األعمال الفنية التي
أجنزتها نزيالت مراكز إيواء النساء واألطفال في إمارات أبوظبي ،والشارقة ،ورأس اخليمة تتويجا ً لعملهن طوال أربعة أشهر من املمارسة
الفنية بإشراف فنانة تشكيلية محترفة .وقد أقيم املعرض في ذا سبيس (املكان) إسهاما ً في االرتقاء بوعي اجملتمع مبشاكل العنف
واالستغالل وأهمية الفنون في عالج ضحاياها ،وحتفيزه على دعم وتقدير دور املراكز في التنمية.
املشاركون وزوار املعرض( 200 :األعمار )15+
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املوروث
الثقايف

املبادرة الثانية �ضمن الربنامج املجتمعي ملجموعة
�أبوظبي للثقافة والفنون تهدف �إلى �إحياء الرتاث العريق
لدولة الإمارات العربية املتحدة ،واالحتفاء بالهوية
الثقافية الإماراتية اخلالقة

حلقات العزف على الطبول | ديسمبر 2013

إن التعبير الثقافي أحد أبرز عوامل متتني وتعزيز الروابط اجملتمعية ،ومع وجود  202من اجلنسيات على أرض دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ميكن للموسيقى أن تكون وسيلة فعالة لالحتفال مبثل هذا االنسجام اإلنساني الرائع .ق ّدمت فعالية “حلقات العزف على
الطبول” املتعة والبهجة ألفراد اجملتمع من جميع األعمار واجلنسيات .بالتعاون مع دبي درمز ،دعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
أفراد اجملتمع واملتنزهني على كورنيش أبوظبي للمشاركة في حلقات العزف على الطبول تعزيزا ً للتكاتف اجملتمعي ولقاء الثقافات.
املشاركون( 300 :جميع األعمار)
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حكايات من الإمارات | يناير  -مارس 2014

سعت هذه املبادرة إلى تعزيز الهوية الثقافية اإلماراتية من خالل التعبير احلر والكتابة اإلبداعية ،والعمل على احلفاظ على التقاليد
اإلماراتية في رواية القصص واحلكاية الشعبية .منذ عام  ،2013عملت طالبات جامعة زايد ،بإشراف الباحث في التراث الشعبي األستاذ
عبد العزيز املسلّم ،وأجنزن  100حكاية ورسما ً توضيحياً .وقد أقيم املعرض اخلاص بالنسخة السنوية الثانية من “حكايات من اإلمارات”
وضم القصص املكتوبة ورسوم الشخصيات التي استدعتها الطالبات من موروث احلكاية الشعبية اإلماراتية.
في متنزه خليفة
ّ
املشاركون وزوار املعرض( 6390 :جميع األعمار)

اليوم العاملي للق�ص�ص

| مارس 2014
حتيي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون كلّ عام ،مناسبة اليوم العاملي للقصص ،باحتفالية متميزة تتضمن فعاليات رواية القصص،
والتراث الشفهي والكتابة اإلبداعية .مبشاركة أفراد اجلمهور املدعوين من طلبة املدارس ( 12-8سنة) مبا في ذلك أطفال دار زايد
وجمعية دار البر ،يق ّدم البرنامج املميز جلسات رواية القصص باللغة العربية من قبل أعضاء نادي القصة “اخلراريف” بجامعة زايد،
والطالبة خمائل النعيمي باللغة االجنليزية .وتستهدف املبادرة إشراك الشباب اإلماراتي في التعبير الثقافي ومتكني الوصول إلى
الثقافة اإلماراتية ونقل كنوز التراث إلى األطفال واجليل القادم.
املشاركون وزوار املعرض( 100 :األعمار )22-11
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الفنون
والبيئة
52

املبادرة الثالثة �ضمن الربنامج املجتمعي ملجموعة
�أبوظبي للثقافة والفنون تهدف �إلى االرتقاء بالوعي
البيئي وحتفيز جهود احلفاظ على املوارد الطبيعية
وحماية البيئة لدى �أفراد املجتمع

�ساعة الأر�ض | مارس 2014

كل عام ،يحيي مهرجان أبوظبي بالشراكة مع جمعية اإلمارات للحياة الفطرية والصندوق العاملي لصون الطبيعة فعالية “ساعة
األرض” ،والتي تع ّد أكبر حملة سنوية للتوعية البيئية في العالم ،وتسهم الفعالية في االرتقاء بالوعي البيئي اجملتمعي كما تسلّط
تغير املناخ .انضم سكان أبوظبي من جميع األعمار الى احملتفلني بساعة األرض في القارات الست في فعالية
الضوء على قضية ّ
العزف على الطبول في متنزه خليفة ،مبشاركة العازفني احملترفني.
املشاركون والزوار( 410 :جميع األعمار)
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تعزيز الهوية
الإماراتية

املبادرة الرابعة �ضمن الربنامج املجتمعي
ملجموعة �أبوظبي للثقافة والفنون تهدف �إلى
تعزيز الهوية الإماراتية من خالل االرتقاء
بوعي املجتمع ب�أهمية الثقافة والفنون عرب
الإمارات ال�سبع

فرقة م�سرح ع�شتار “ال�سندباد واملارد”

بالتعاون مع “الفن للجميع  ”Art for Allق ّدمت فرقة مسرح عشتار ،املؤسسة الفلسطينية التي اكتسبت شهرة واسعة وسمعة
عاملية عروضها املسرحية باللغة العربية ضمن احلضور األول للفرقة في اإلمارات بعنوان “السندباد واملارد” .وقد تنقلت الفرقة بهذه
العروض في جولة لها عبر إمارات الشارقة والفجيرة  ،مدينة العني في إمارة أبوظبي ،إضاف ًة إلى تقدميها ورش العمل املسرحية في
مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة في كل من أم القيوين ،وعجمان ،ورأس اخليمة .هدفت الفعالية إلى تعزيز اللغة العربية في اجملتمع،
واالرتقاء باملهارات اللغوية لدى الناشئة وأفراد اجملتمع ،واالحتفاء بالتراث العريق لآلداب العربية ،وتشجيع تقدير اللغة كعنصر من
عناصر الهوية.
املشاركون واجلمهور( 1382 :األعمار )28-8

مهرجان الإمارات الدويل العا�شر ملو�سيقى ال�سالم

احتفا ًء بعشر سنوات من جتربة الشباب مع املوسيقى ،قام أعضاء أوركسترا اإلمارات السيمفونية للناشئة وأوركسترا شباب كلية
برمييير للموسيقى في براغ ،بجولة على اإلمارات مبشاركة  100من املوسيقيني الشباب من  8دول مختلفة ،تألقت فيها إبداعات
املوسيقيني اإلماراتيني الشباب أميمة الشنار ،وخولة الرايحي وميرة غباش في أداء رائع برفقة املواهب الشابة من األوركسترا متعددة
اجلنسيات .أسهمت الفعالية في تعزيز وصول الفنون للمجتمع ،وتقدير املوسيقى واحتضان املواهب املوسيقية لدى الشباب،
واملساعدة على بناء جسور التبادل الثقافي بني الشعوب من خالل املوسيقى.
املشاركون واجلمهور( 1950 :جميع األعمار)
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الفنون
والعالج
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املبادرة اخلام�سة �ضمن الربنامج املجتمعي ملجموعة �أبوظبي
للثقافة والفنون تهدف �إلى حتفيز اال�ستخدام العالجي للفنون
واملو�سيقى يف قطاع الرعاية ال�صحية ،وت�سليط ال�ضوء على
الأثر الإيجابي لها على املر�ضى والطاقم الطبي

املو�سيقى يف امل�ست�شفيات | سبتمبر – أكتوبر  2013ومارس 2014

مكملة
أثبتت البحوث الدور اإليجابي للموسيقى في معدالت االستشفاء العالية للمرضى املعاجلني بها ،فهي متثل أداة عالجية
ّ
لتقنيات العالج التقليدية ،تسهم في تخفيف وطأة اإلقامة في املستشفى لدى املرضى .واصلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
سعيها لتعزيز استعمال املوسيقى كأداة عالجية في قطاع الرعاية الصحية في اإلمارات ،وقدمت خمس جلسات في ثالث مراكز
عالجية في العني وأبوظبي هي :مستشفى توام ،مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ،ومدينة الشيخ خليفة الطبية ،أحياها
املوسيقيون العامليون :دومينيك فريناتشي (عازف بوق) من مركز لينكولن للجاز في نيويورك؛ شيرين تهامي مع بسام عبد الستار،
والنجم مايسترو البيانو اللبناني ميشال فاضل هذه الفعالية بالتعاون مع واحة كابيتال.
املشاركون والزوار( 365 :جميع األعمار)
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الفنون الت�شكيلية
رواق الفن
الإماراتي

�أطلقت جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون مبادرة “رواق
الفن الإماراتي” التزام ًا منها بدعم منجز الفن الت�شكيلي
يف الإمارات ،و�سعي ًا لتوفري الو�صول �إلى املعلومات
واالطالع على الإبداعات الفنية الإماراتية والتعريف بها
عربي ًا وعاملي ًا ،وتقدمي الدعم للفنانني واملواهب الفنية
املن�صة الإبداعية:

املبادرة املستدامة التي أُطلقت في عام  ،2010متثل مركزا ً
بحثيا ً توثيقياً ،ومصدرا ً إلكترونيا ً للمعرفة ،ومصدرا ً تعليميا ً
تنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون املعارض الفنية بهدف
ّ
ومعلوماتياً ،ومبادرة رائدة الحتضان منجز فن التشكيل اإلماراتي .االرتقاء بوعي وتقدير اجلمهور للفنون التشكيلية اإلماراتية،
وتسعى لتطوير وبناء منصات التبادل املعرفي حول منجز الفن
التشكيلي احمللي والعاملي.
تسهم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من خالل مبادرتها
“رواق الفن اإلماراتي” في تقدمي الدعم املهني واملشورة للفنانني
التشكيليني اإلماراتيني ،وتزويدهم بالتوجيهات التي تساعدهم تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من خالل املنح التي
في تطوير جتربتهم وتعميق معرفتهم مبا يتصل بعرض أعمالهم تق ّدمها إلى تأمني الدعم والرعاية للفنانني التشكيليني اإلماراتيني،
وتسويقها والترويج لها.
ومن ذلك املساعدة على استكمال الدراسات العليا ،وإعداد األبحاث
اخلاصة وتنظيم املعارض.

الدعم املهني:

البوابة الإلكرتونية:

املِنَح:

جمموعة املقتنيات الفنية اخلا�صة:

تسهم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من خالل مبادرتها
“رواق الفن اإلماراتي” في توفير مصدر إلكتروني للمعرفة تتضمن تُبرز مجموعة املقتنيات الفنية اخلاصة مبجموعة أبوظبي للثقافة
املعلومات الشاملة حول الفنانني التشكيليني،
والقيمني الفنيني ،والفنون ،والتي تشكلت عبر عمليات الشراء التشجيعي والدعم
ّ
وأصحاب قاعات العرض الفنية ،ومقتني
وأعمال التكليف احلصري ،بعض روائع منجز
في العام  2014وحده،
األعمال الفنية ،واألكادمييني ومستشاري
الفن التشكيلي اإلماراتي الرائد ،كما تسعى
الفنون.
أتاحت مجموعة أبوظبي إلى تسليط الضوء على عمق التعبير الفني
في العالم العربي والشرق األوسط.

الفر�ص:

جالل لقمان“ .مشروع ابتسامة” .2008 .وسائط متعددة17 x 109 x 200 .سم.
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للثقافة والفنون فرص

في عام  2014فقط ،أتاحت مجموعة
تسهم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
في توفير الفرص وتوسيع آفاق االنتشار العرض ألكثر من  28فنانا ً أبوظبي للثقافة والفنون فرص العرض
ألكثر من  28فنانا ً تشكيليا ً إماراتياً .وقد أجنز
تشكيليا ً إماراتياً.
للفنانني التشكيليني اإلماراتيني ،عبر
الفنان التشكيلي الرائد محمد كاظم عمل
أعمال التكليف احلصري ،واملعارض الفردية
واجلماعية ،وبرامج االبتعاث واإلقامة الفنية ،واجلوائز .كما أنها تكليف حصري ملهرجان أبوظبي ،كما مت تقدمي الدعم االستشاري
تتيح فرصة مشاركة الفنانني في إطار فعاليات برنامجها ألربعة فنانني إماراتيني بهدف تطوير التجربة املهنية اخلاصة
بهم .كما واصلت اجملموعة دعمها لبرنامج الدراسات العليا
التعليمي اجملتمعي سعيا ً لتعزيز الهوية الثقافية الوطنية.
لنيل شهادة الدكتوراه للفنانة التشكيلية كرمية الشوملي في
جامعة كينغستون في لندن ،والتي ستنتهي في العام .2015

| عبد القادر الري�س
| عبد العزيز الف�ضلي
| علي العبدان
| عزة القبي�سي
| دانة املزروعي
| �إبت�سام عبد العزيز
| فاطمة عبد الرحمن
| حمدان بطي ال�شام�سي
| حورية نا�صر الكلباين
| جالل لقمان
| كرمية ال�شوملي
| ميثا دميثان

| مطر بن الحج
| حممد اال�ستاد
| حممد املزروعي
| حممد كاظم
| موزة عبيد ال�سويدي
| جناة مكي
| نايف عي�سى البلو�شي
| �سعيد املدين
| �سعود الظاهري
| �شم�سة العمرية
| �سمية ال�سويدي
| يو�سف الهرمودي
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معر�ض“ثالثة
�أجيال”-كليفالند

ق ّدمت جمموعة �أبوظبي للثقافة
والفنون الن�سخة الثالثة من معر�ض
“ثالثة �أجيال” لفن الت�شكيل الإماراتي
املعا�صر ،يف كليفالند ب�أوهايو ،الواليات
املتحدة الأمريكية ،بالتعاون مع معهد
الفنون والعالج بكليفالند كلينيك

حتت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل احلاكم جماهير كليفالند ،والواليات املتحدة بشكل عام .ومثّلت األعمال
في املنطقة الغربية ،تشرفت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون املميزة املعروضة توثيقا ً حيا ً للممارسات اإلبداعية لثالثة أجيال
بتقدمي أول معرض جماعي من نوعه خاص بفن التشكيل اإلماراتي من الفنانني اإلماراتيني ،واحتوى املعرض على األمناط اخملتلفة
املعاصر وعالقته بالفنون في العالج بالتعاون مع منشأة الرعاية للتعبير الفني بتقنيات متباينة وخامات متعددة في طيف إبداعي
أتى جتسيدا ً لغنى وتنوع ورسوخ الهوية
الصحية.
أكثر من  6000شخص قاموا بزيارة الثقافية اإلماراتية ،ال ماضيا ً فحسب،
بل حاضرا ً ومستقبالً.
انطلق معرض “ثالثة أجيال” بالتزامن
مع املعرض ،كما أجمع القائمون على
احتفاالت الدولة باليوم الوطني لدولة
اإلمارات العربية املتحدة في الثاني من إدارة منشأة الرعاية الصحية على إلى منطقة املعارض التابعة ملركز
كليفالند كلينيك ،توجه أكثر من
ديسمبر العام  ،2013متضمنا ً أعمال
 16فناناً ،بدعم من كليفالند كلينك األثر اإليجابي الذي تركه في نفوس  6000شخص لزيارة املعرض ،كما أجمع
القائمون على إدارة منشأة الرعاية
أبوظبي ومبادلة للرعاية الصحية .وقد
افتتح النسخة الثالثة من املعرض الذي املرضى ،وبخاصة هؤالء الذين يأتون الصحية على األثر اإليجابي الذي تركه
في نفوس املرضى من العالم العربي.
يسهم في تعميق العالقات الثقافية
للعالج من دول عربية.
بني الواليات املتحدة االمريكية ودولة
اإلمارات العربية املتحدة ،الدكتور توبي كوسغروف ،الرئيس واملدير خالل فترة إقامة املعرض ،مت التوقيع على اتفاقية شراكة
التنفيذي ملستشفى كليفالند كلينك .حيث فتح املعرض أبوابه استراتيجية بني مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومعهد
للجمهور في الفترة من  2ديسمبر  2013إلى  31مارس  2014الفنون والعالج العاملي في كليفالند كلينيك أبوظبي ،ستسهم
(بالتزامن مع بناء مستشفى كليفالند كلينك أبوظبي) ،وقد مثّل في إفساح اجملال أمام العديد من برامج التعاون املشترك بني
معرض “ثالثة أجيال” االلتزام املؤسسي من قبل معهد الفنون الطرفني مستقبالً.
والعالج في كليفالند كلينيك ،بالتعريف بالثقافة اإلماراتية بني
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(أعلى الصفحة) محمد األستاد“ ،منتصف الليل”2012 ،
صدأ احلديد والزيت على القماش 120x100 ،سم
شمسة العميرة“ ،انتشار الضوء”2012 ،
غرافيت وزيت على اخلشب ،ثالثي 112x91 ،سم
يوسف الهرمودي“ ،ذاكرة”2008 ،
تصوير ضوئي 60x40 ،سم
سعود الظاهري“ ،الصقر امللك”2009 ،
كوالج بالصور وحجارة البلور 55.5x44.5 ،سم
(في الوسط) جناة مكي“ ،بال عنوان”2011 ،
خامات متعددة وزيت على القماش  50x50سم
ميثاء دميثان“ ،راشد بن سعيد”2011 ،
تصوير مسحي  170x170سم
سمية السويدي“ ،اطمئنان”2012 ،
فن رقمي 60x30 ،سم
(أسقل الصفحة) عزة القبيسي“ ،أف بي” ،من سلسلة “عيون النخيل”2010 ،
سعف النخل اجلاف 75x75 ،سم
مطر بن الحج “الصورة واجلسد”2011 ،
إكريليك على القماش 100x70 ،سم
جميع الصور من مجموعات الفنانني اخلاصة

61

فنانو“رواق
الفن الإماراتي”
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ت�ستقطب مبادرة “رواق الفن الإماراتي”

الفنانني الت�شكيليني الإماراتيني املكر�سني
والنا�شئني من خالل تعزيز م�شاركتهم يف
املعار�ض املحلية والعاملية التي ّ
تنظمها،
وتوثيق بياناتهم �إلكرتوني ًا ،يف �سبيل االحتفاء
مبنجز الفن الت�شكيلي وت�شجيع الإبداع

عبد العزيز الف�ضلي

فنان تشكيلي وخطاط إماراتي من أبوظبي ،تعكس أعماله الفنية مزيجا ً مبتكرا ً
طور الفنان الفضلي منطا ً كالسيكيا ً خاصا ً به ،غنيا ً بالهيكل
من العلوم والفنونّ .
واللون ،قبل املضي قدما ً في تعميق جتربته الفنية .حلّ ضيفا ً على العديد من
املعارض في اإلمارات واخلارج ،وهو أيضا ً كاتب ومتخصص في التاريخ االجتماعي
اإلسالمي والفلسفة.

عبد الر�ؤوف خلفان

يعمل خلفان بإلهام من خياله احلي وتراثه اإلماراتي العريق .رسوماته امللونة
تستمد فنيتها من املوضوعات التقليدية اإلماراتية ،وتشي باتكائه على مبادئ
طور
املدرسة التكعيبية في الفن ،وتسهم في تعميق فنيتها وجمالياتهاّ .
عبد الرؤوف أسلوب فن
التكيف وأسماه “اللوحات التبادلية أو الدوارة” وأقام
ّ
معرضه الفردي األول في فايسروي ياس في العام .2011

عائ�شة جمعة

فنانة تشكيلية إماراتية من دبي ،حاصلة على شهادة البكالوريوس في الفنون
اجلميلة من كلية الفنون اجلميلة في القاهرة ،وعلى درجة جامعية من مدرسة
متحف الفنون اجلميلة ،الواليات املتحدة األمريكية .درّست عائشة جمعة الفنون
في املدارس ملدة سبع سنوات ،مما أدى إلى زيادة اهتمامها في العالج بالفنون وتنمية
الطفولة.

�آمنة الفر�ض

فنانة تشكيلية إماراتية من أم القيوين ،تعلّمت بنفسها ،وفتنها الورق حتى قررت
أن يكون خامتها الفنية الوحيدة ،أطلقت أول أعمال ورقة اللف في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .هي املمثل اإلقليمي جلمعيات ممارسي لف الورق في الواليات
املتحدة واململكة املتحدة ،وقد تكللت مشاركاتها العاملية بالنجاح في املسابقات
في كلٍّ من الواليات املتحدة ،اململكة املتحدة واليابان.

عزة القبي�سي

فنانة تشكيلية إماراتية من أبوظبي ،يعرف عنها نشاطها الفاعل كرائدة أعمال،
ومنظمة فعاليات فنية ،ومعلّمة فنون ،ومصممة منتوجات ومجوهرات .شاركت في
العديد من الفعاليات واملعارض العاملية مبا في ذلك فنلندا ،قطر ،البحرين ،املغرب،
مصر ،اململكة املتحدة وبلجيكا .كما أنها تقوم بتدريب الشباب اإلماراتي املبدع
وتسهم في حتويل األماكن واملساحات العامة من خالل املشاريع اجملتمعية والفنون.

ابت�سام عبد العزيز

الفنانة والكاتبة متعددة التخصصات ،تبرز في أعمالها الفنية منظورها الفريد
الذي يستوحي من علوم الرياضيات وبُنى النظم الستكشاف قضايا الهوية
والثقافة من خالل األعمال التركيبية ،قطع األداء وأعمال الورق .ميثلها اخلط الثالث،
دبي.

�إ�سراء الفار�سي

فنانة إماراتية تشكيلية ناشئة من دبي ،هي خريجة قسم التصميم الداخلي
من جامعة زايد .مفتونة بالفنون اجلميلة والتصوير وتصميم األزياء ،بدأت إسراء
مسيرتها الفنية من خالل املعرض الفني في مركز تشكيل للفنون ،بعنوان
“استوديو الفن للجمهور” الذي أسسته لطيفة بنت مكتوم.

فرح الفر�ض

فنانة تشكيلية إماراتية من أم القيوين ،خريجة جامعة زايد ،بدأت احترافها فن
لف الورق في العام  .2004ومنذ ذلك احلني جذبت الكثير من االهتمام ،وهي تق ّدم
ّ
لف الورق في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها.
ورش عمل في فن ّ
“متيز” عن فئة املوقع العربي اإللكتروني األول اخملتص
حائزة على جائزة ريادة األعمال ّ
لف الورق.
بفن ّ

فرح القا�سمي

فريد حممد الري�س

حمدان بطي ال�شام�سي

فنانة فوتوغرافية إماراتية خريجة جامعة ييل ،تعيش بني أبوظبي ونيويورك.
تستخدم الكاميرات املتوسطة والكبيرة الشكل ،وتعتبر املوسيقى جزءا ً ال يتجزأ
من عملية اخللق الفني التي تعيشها خالل عملها في االستديو “احملترف” اخلاص
بها .عرضت فرح في مركز مرايا للفنون في الشارقة ومعرض سكة للفنون في دبي.
فنان تشكيلي إماراتي من دبي ،تتلمذ على يد كلٍّ من الفنان عبد القادر الريس ومطر
بن الحج .اليوم ،يسعى فريد الريس إلعادة صياغة مفاهيم مدرسة الكالسيكية
املعاصرة في دولة اإلمارات العربية املتحدة .عرض أعماله الفنية في قصر اإلمارات،
وشركة مبادلة وغاليري الغاف للفن التشكيلي ،فضال ً عن أماكن أخرى عديدة.
مصور فوتوغرافي
فنان تشكيلي إماراتي من مدينة العني ،تعلّم الفن بنفسه،
ّ
ومصمم غرافيك عرضت أعماله على نطاق واسع في معارض جماعية في جميع
أنحاء اإلمارات العربية املتحدة .ميكن االطالع على أعماله الرقمية بتكليف حصري
في مركز القطارة للفنون ،العني.

جالل لقمان

فنان تشكيلي إماراتي ونحات من أبوظبي ،يع ُّد األب الروحي لفن الرسم الرقمي في
اإلمارات ،هو اسم مهم على الساحة الفنية اإلماراتية ،له العديد من املشاركات
الفنية في معارض الواليات املتحدة والشرق األوسط وأوروبا .كما يعتبر لقمان
أحد الرواد املؤثرين في مشهد ومنجز فن التشكيل اإلماراتي وأحد الدعاة البارزين
ملمارسة الفنون وتعليمها في مدارس دولة اإلمارات العربية املتحدة.

كرمية ال�شوملي

فنانة تشكيلية إماراتية من الشارقة ،خريجة كلية تشيلسي للفنون والتصميم،
تتابع حاليا ً دراساتها العليا لنيل شهادة الدكتوراه في الفنون اجلميلة .عُ رضت أعمالها
الفنية التي تتضمن أعمال الرسم والتصوير واألعمال التركيبية في العديد من املعارض
الرئيسية في دولة اإلمارات العربية املتحدة وعلى الصعيد العاملي ،وميكن العثور عليها
في مجموعات مقتنيات األعمال الفنية اخلاصة في لندن ونيويورك وفرنسا ودبي وإسبانيا.

خولة دروي�ش

ملياء قرقا�ش

مها الأمريي

مرمي الفال�سي

مطر بن الحج

خريجة جامعة زايد في دبي هي سفيرة معرض إكسبو  .2020فنانة تشكيلية
ومعلّمة فنون ،تركز في أعمالها على إبراز الثقافة اإلماراتية التي ولدت الفنانة
في كنفها وترعرعت في بيئاتها ،من خالل أسلوب معاصر وحديث .كانت الفنانة
درويش ضمن املشاركني في بينالي البندقية عام  ،2009ومعرض سكة الفني في
دبي ومهرجان أبوظبي.
فنانة تشكيلية إماراتية حائزة على العديد من اجلوائز .هي مصورة وصانعة أفالم،
ميثلها حصريا ً غاليري اخلط الثالث في دبي .حظي عملها التصويري الفوتوغرافي
الذي يوثق مشاهد وتفاصيل املنازل واملباني في دولة اإلمارات العربية املتحدة على
اإلشادة الكبيرة .وقد عرضت أعمال الفنانة ،خريجة سنترال سانت مارتينز ،في
العديد من املعارض حول العالم في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية.
فنانة تشكيلية إماراتية ناشئة تعمل بخامات األكريليك واأللوان املائية ،إضاف ًة
إلى الرصاص والفحم ،في محاولتها الستكشاف التجارب الشخصية اخلاصة بها
كفنانة إماراتية تعيش وتعمل بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة
األمريكية .تسلط الفنانة األميري ،بإلهام من دراساتها في علم النفس ،على
أهمية الصور والرموز الشائعة املوجودة في البيئة البصرية اخلاصة بنا.
فنانة تشكيلية إماراتية ناشئة من دبي ،تعمل على تصوير رموز الثقافة اإلماراتية
بطريقة غير تقليدية ،ساعي ًة إلى خلق صورة جديدة تستلهم جماليات املاضي
وأصالة املوروث .في العام  ،2011مت اختيار عملها لغالف كتاب “ 40قصيدة من
الصحراء” لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،مبناسبة الذكرى
الـ 40إلعالن احتاد دولة اإلمارات.
فنان تشكيلي إماراتي من دبي ،تعلّم بنفسه ،وهو نحات له العديد من املشاركات
في املعارض داخل الدولة وخارجها .مت عرض سلسلة أعماله األخيرة من اجملسمات
الفنية مبادة الفوالذ املقاوم للصدأ واملستوحاة من النصوص القرآنية ،في دبي مول.
الفنان مطر بن الحج هو مؤسس مرسم مطر ،وهو معلّم للفنون صاحب جتربة
تعليمية متميزة ،يق ّدم ورش العمل في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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حممد املزروعي

فنان تشكيلي إماراتي من أبوظبي ،أمضى النصف األول من حياته في مصر قبل أن
ينتقل إلى اإلمارات ،يدمج محمد املزروعي غالبا ً عناصر من ثقافتي دولتي اإلمارات
العربية املتحدة وجمهورية مصر العربية ،مما يؤدي إلى تعميق وإثراء السيرة الذاتية
الفنية اخلاصة به .أقام أربعة معارض فردية في اإلمارات العربية املتحدة ،وشارك
في العديد من املعارض اجلماعية على حد سواء محليا ً وخارجياً.

�سعيد حممد املدين

نبيل املحريبي

فنان تشكيلي إماراتي اختص برسم املشاهد الطبيعية والبورتريه ،قضى سنواته
األولى في اململكة املتحدة حيث استوحى جماليات الريف االنكليزي ليبرزها في
أعماله الفنية .استمر حبه للطبيعة ليمت ّد إلى آفاق جماليات الطبيعة في
اخلليج ،مجموعة أعماله الفنية تشتمل على املناظر الطبيعية ومشهديات
املدينة والبورتريه باستخدام قلم الرصاص ،والفحم ،والباستيل والزيت.

�سالمة املن�صوري

ندى العامري

فنانة تشكيلية إماراتية ناشئة ولدت في أبوظبي ،وبدأت الرسم وهي في سن
السادسة .بعد التخرج وحصولها على شهادة البكالوريوس في الكيمياء من
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،واصلت ممارسة موهبتها الفنية ،وشاركت في
العديد من املعارض احمللية والدولية ،وهي حاصلة على العديد من اجلوائز من
مؤسسات مختلفة.

�سالمة املزروعي

ن�صرة البوعينني

فنانة تشكيلية إماراتية ومصممة غرافيك ناشئة ولدت في أبوظبي ،يعتبر جتريبها
الفني مبثابة حوار بني األضداد ،مستلهم ًة التأثيرات املستمدة من فن البوب آرت.
حلّت ضمن القائمة النهائية جلائزة الفنان اإلماراتي الناشئ لعام  ،2013وعرضت
في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ تخرجها من جامعة زايد.

�سعود الظاهري

نايف عي�سى البلو�شي

فنان تشكيلي إماراتي ناشئ ،خريج جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،مهتم
املصورة ،وألعاب الفيديو وتصميم الشخصية .لكونه تدرّب في مجال
بالروايات
ّ
يحب نايف البلوشي خلق األعمال الفنية رقمياً ،ساعيا ً
تقنية املعلومات،
ّ
الستكشاف الثقافة اإلماراتية وكذلك العالمات العاملية األكثر شعبية.

�سارة �إبراهيم

نور ال�سويدي

فنانة تشكيلية إماراتية من أبوظبي اشتهرت بلوحاتها الصاخبة لونيا ً وأعمالها
املتنوعة على الورق ،تتأرجح جتربة نور السويدي بني عوالم البورتريه والتجريد
وقيمة فنية لها مشاركات بارزة في دولة اإلمارات العربية
الرمزي .هي فنانة ّ
املتحدة ،وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية .وهي حاصلة على درجة املاجستير في
التصميم املعاصر من جامعة كينغستون في لندن.

�شيخة �أحمد �سامل

نورة العامري
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فنانة تشكيلية إماراتية ناشئة ،هي طالبة إعالم ،وتصميم وفنون جميلة ،تعمل
بدوام جزئي في مؤسسة  ،twofour54كما أنها تتمتع مبمارسة الرسم والتصوير
والتصميم الطباعي العربي .فازت نورة العامري بجائزة مسابقة “بيت أبي” ،وهي
مبادرة من اجمللس الثقافي البريطاني عام  2010حتتفي بالتراث الثقافي لشبه
اجلزيرة العربية.

�سمية ال�سويدي

نورة رماح

فنانة تشكيلية إماراتية من أبوظبي ،حاصلة على شهادة البكالوريوس في الفنون
التشكيلية من جامعة زايد .متتد جتربتها الفنية لتشمل أمناطا ً متعددة من التعبير
الفني بدءا ً باللوحة ،الرسم ،النحت ،وصوال ً إلى الطباعة ،وإن كان تركيزها األبرز على
أعمال الفيديو والتصوير الفوتوغرافي .عرضت أعمال الفنانة نورة رماح على نطاق
واسع في دولة اإلمارات ،وهي املؤسس الشريك جلماعة مزماه الفنية السداسية.

وفاء خازندار

نوف العجمي

فنانة تشكيلية إماراتية ناشئة ،ألهمتها جتربة احلياة اخلاصة بها وجدليات
احلوادث واملفاهيم العشوائية في عملها .ونتيجة لذلك كان من البديهي أن تتميز
الفنانة العجمي بقضاء سنة أو سنتني في العمل على القطعة الفنية الواحدة.
عملها مليء باألشكال الهندسية التي تدعو املشاهد للتحليق بعيدا ً عن عوالم
الواقع واحلقيقة.

يو�سف الهرمودي

فنان تشكيلي إماراتي من دبي ،تخصص بالوسائط املتعددة ،له مشاركات عديدة
في بينالي الشارقة للخط حيث عرض أعماله الفنية التي تبرز بالتفاصيل متثيالته
املفاهيمية املستوحاة من اخلط العربي والتأمالت الشخصية النابعة من ثقافته
اإلماراتية .يعمل الفنان سعيد املدني على متابعة شغفه الفني ،ويشارك بانتظام
في معارض فنية محددة.
ومصممة رسوم ،تعلّمت
ورسامة
فنانة تشكيلية إماراتية ناشئة،
مصورة ّ
ّ
ّ
بنفسها .شاركت في العديد من املعارض اجلماعية مثل “صنع في اإلمارات” ()2005
و “تتبع أثر اإلمارات” ( )2010في مستشفى رأس اخليمة .في العام  ،2003أجنزت
رسوم كتابها األول لألطفال بعنوان “البصل األحمر”.

فنانة تشكيلية إماراتية ،خريجة جامعة اإلمارات العربية املتحدة .هي عضو
في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية ،شاركت في العديد من املعارض احمللية
والدولية .يع ّبر عملها عن املشاعر اإلنسانية ،من خالل الرسم بالزيت ،األلوان
املائية ،األكريليك ،الباستيل ،واألقالم امللونة وأقالم الرصاص.
ومصور إماراتي ،يركّز حاليا ً على مزيج من التصوير
فنان تشكيلي رقمي
ّ
الفوتوغرافي ،والفن الرقمي والوسائط واخلامات املتعددة ،الستكشاف آفاق جديدة
للتعبير الفني .مشارك منتظم في املعارض العديدة في دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،تبرز صوره قدرةً فائقة على اجلمع بني اللون وحس الفكاهة ،في سعيه إلى
متثيل صور املوجودات الدنيوية املتعددة.
فنانة تشكيلية إماراتية ناشئة من أبوظبي ،تستلهم في جتربتها الفنية جماليات
األشياء البسيطة في احلياة .تعمل بشكل رئيسي بالزيت واألكريليك ،مع استعداد
دائم للتجريب مبختلف التقنيات اجلديدة .أقامت معرضها الفني األول كجزء من
احتفالية العام  2012بالعيد الوطني في جامعة زايد بالتعاون مع أوركسترا
اإلمارات السيمفونية.
فنانة تشكيلية إماراتية ناشئة ،خريجة قسم االقتصاد من جامعة اإلمارات
العربية املتحدة .تقوم بتجريب مختلف الوسائط واخلامات املتعددة .منذ أن كانت
في السنة الثانية من دراستها اجلامعية ،بدأ عملها الفني يجذب انتباه زمالئها من
الطلبة .ومنذ تخرجها ،قضت شيخة سالم املزيد من الوقت في مواصلة التفرغ
لتعميق وإثراء جتربتها الفنية.
فنانة تشكيلية إماراتية من أبوظبي تع ُّد أول فنانة تشكيلية إماراتية رقمية،
حتول الصور الفوتوغرافية العادية إلى أعمال
ناشطة اجتماعية ورائدة أعمال ّ
فنية رقمية تبرز روائع عوالم العاطفة والشغف الفني .لها العديد من املشاركات
قيمة فنية
في معارض داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها ،وهي أيضا ً ّ
للعديد من املعارض اجلماعية ،والعروض العامة.
فنانة تشكيلية وكاتبة إماراتية من دبي ،ميثل عملها الفني جتسيدا ً لوعيها
والتزامها بالقضايا اإلنسانية في إطار سعيها لتحفيز خيال املشاهد من خالل
الفانتازيا واألحالم .تتميز موضوعاتها الفنية باجلرأة غير العادية ،في املوضوعات
كما في األلوان فهي متزج األكريليك مع غيره من املواد واخلامات .تخلق الفنانة وفاء
خازندار تأثيرات تعكس الثراء والغنى في اللون والتصميم.
فنان تشكيلي إماراتي خريج كلية إدارة األعمال في جامعة الشارقة ،منبهر
بالتصوير منذ طفولته املبكرة .عرضت أعماله في العديد من املعارض في دولة
اإلمارات العربية املتحدة وخارجها ،مبا في ذلك معرض سكة الفني ( ،)2012رواة
القصص في مبادلة ( )2012و”ثالثة أجيال” ( .)2014/2013كما أنتج الهرمودي أيضا ً
العديد من األفالم ،وهو يعمل أيضا ً كمصور في العديد من األفالم.
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الفنون الت�شكيلية
املقتنيات
الفنية
كرمية الشوملي | “صمت 2007 ،”1
رسم زيتي على القماش 120x120 ،سم
من مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

ت�ؤكد جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون التزامها بدعم
الفن الت�شكيلي يف الإمارات والعامل العربي ،عرب اقتنائها
الأعمال الفنية دعم ًا للتجربة الرائدة والإبداع الفني
املتميز للفنانني الت�شكيليني من الإمارات وخارجها

إلهام احلمادي | “دموع احمليط”2011 .
خشب وخرز ومصباح.
من مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

عزة القبيسي | “أشياء لالستعمال” ،من مجموعة “الكرب” 2013
خشب النخيل ،الزجاج واملعدن،
من مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

تتألف املقتنيات الفنية اخلاصة مبجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون من أعمال الفنانني املكرّسني والناشئني من اإلمارات
العربية املتحدة والعالم العربي ،ومن خالل إيالئها األولوية
بشكل خاص القتناء األعمال الفنية التشكيلية اإلماراتية،
تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى إبراز املنجز الرائد
للفن التشكيلي اإلماراتي ،والذي يتزايد كما ً ونوعاً ،ويستدعي
بالضرورة املزيد من اإلبداع واالبتكار ويحفز احلوار بني الثقافات.
وعن طريق عرض مقتنياتها من األعمال الفنية في مكاتبها وفي
أماكن أخرى عديدة ،تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
لإلسهام في تثقيف اجلمهور واالرتقاء بالوعي حول منجز الفن
املعاصر من اإلمارات العربية املتحدة والعالم العربي.
منذ تأسيسها عام  1996عملت مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون على جمع واقتناء األعمال الفنية ،واحلرف اليدوية وأعمال
التصميم .واليوم ،تسهم اجملموعة عبر مجموعة مقتنياتها

سمية السويدي | “أنوثة”2012 ،
تشكيل رقمي 200x100 ،سم
من مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.
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ابتسام عبد العزيز | “سيرة ذاتية ( ”07-03صور)2007-2003 .
اإلصدار  .3/2عمل فني بالفيديو.
من مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

من األعمال الفنية في االحتفاء مبنجز الفنانني التشكيليني
اإلماراتيني والعرب ،والتي باتت تضم أكثر من  50عمال ً تغطي
العديد من أساليب التعبير الفني وأمناط استخدام اخلامات
والوسائط الفنية املتعددة في منطقة الشرق األوسط.
مجموعة مقتنيات األعمال الفنية هي مصدر مرن ال حتده
مساحة عرض محددة ،فبينما تعرض مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون بعض مقتنياتها في مركزها الرئيسي ،تق ّدم اجملموعة
فرصة إعارة بعض األعمال للمؤسسات الراغبة في عرضها
لضيوفها واجلمهور .كما ترحب مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون بالهدايا التي يق ّدمها األفراد واملؤسسات ،والتي يتم
تقييمها من قبل جلنة خاصة تُخضعها ملعايير معينة للقبول،
تبعا ً لعوامل عدة كحالة العمل الفني ،ومصدره ،وظروف تخزينه
وقيمته الثقافية ،وتتم اإلشارة إلى اجلهات املانحة والداعمني في
املوقع اإللكتروني للمجموعة ونشراتها الترويجية اخملتلفة.

عبد القادر الريس | بدون عنوان
ألوان مائية على الورق 70x50 ،سم
من مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.
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برنامج املِ َنح
ِم َنح
املجموعة

عن طريق تقدمي املساعدة املالية وكذلك دعم املواهب وتنمية
املهارات ،يتيح برنامج املنح من مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون لألفراد الشروع في تأسيس املشاريع الفنية والثقافية
التي لوال هذه املنح ملا كانت ممكنة.
ترحب مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بطلبات املنح والدعم
املقدمة من األفراد واملؤسسات في جميع أنحاء دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،الذين يسعون إلى تعزيز املمارسة الفنية وإضافة
قيمة للمجتمع من خالل الفنون والثقافة .وتقدم اجملموعة املنح
بحسب الفئات التالية:

الثقافة والهوية

تق ّدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جميع أشكال الدعم
املتاحة ملواطني دولة اإلمارات ،أفرادا ً أو مجموعات ،في إطار
سعيها لتحفيز التعبير الثقافي اإلماراتي ،واإلسهام في التطوير
املستمر لقطاع الفنون والصناعات اإلبداعية.
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�سعي ًا لتعزيز التعبري الثقايف احلر
عرب الإمارات ال�سبع
الفنون املجتمعية

تنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون العديد من املبادرات
ّ
مبشاركة طيف متنوع من الفئات االجتماعية في جميع أنحاء
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بغض النظر عن العمر أو الطبقة
االجتماعية أو املقدرة .من خالل توفير إمكانية الوصول إلى
الفنون تتيح اجملموعة فرصا ً ملن ال تتاح لهم تلك الفرص ،وكذلك
لهؤالء الذين يقطنون في املناطق النائية.

تعليم الفنون

تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى تأسيس منصات
اإللهام التي تسهم في حتفيز التفكير اإلبداعي لدى األطفال
والناشئة ،وتساعدهم على صقل مواهبهم ،وتعزز دورهم
توسع آفاق
في احلفاظ على التراث الثقافي الثري للبالد ،كما ّ
اإلمكانات والفرص املتاحة لهم .وتق ّدم اجملموعة املنح لألفراد
واملعاهد واجملموعات التعليمية بهدف إثراء املناهج الدراسية
والبرامج الال صفية.
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راوية عبد اهلل

في الفترة من سبتمبر  2013لغاية ديسمبر  ،2014ق ّدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منحها في إطار مبادرتها الوطنية
“الثقافة والهوية” إلى ستة فنانني إماراتيني ،سعيا ً منها إلى متكينهم من تطوير جتربتهم اإلبداعية وإنتاج مشاريعهم اجلديدة:

جنوم الغامن

جالل لقمان

لفيلمه اإلماراتي القصير “ 40درهم” الذي ينتمي إلى الكوميديا السوداء ،مبشاركة طلبة جامعيني.

عائ�شة عبد اهلل

يصور حياة رياضية إماراتية.
لفيلمها الوثائقي “اجلليلة” الذي
ّ

لفيلمها القصير “موجة شمس”.
لفيلمها الوثائقي “سماء قريبة” الذي يتحدث عن حياة فاطمة الهاملي ،أول مالكة إبل في اإلمارات.

هناء ح�سن

لفيلمها الوثائقي “على خطى فتاة” الذي يحكي قصة بطلة رفع األثقال اإلماراتية آمنة حداد.

�شيخة املزروعي

الستكمال دراستها املاجستير في الفنون اجلميلة من جامعة تشيلسي ،لندن.

دعمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عبر برنامج املنح أكثر من  10إنتاجات تنوعت بني األفالم القصيرة
والوثائقية التي أنتجها صانعو األفالم اإلماراتيون على امتداد السنوات اخلمس املاضية ،وقد حصد الكثير من هذه
األعمال اجلوائز والثناء على حد سواء داخل الدولة وخارجها.
جنوم الغامن شاعرة ومخرجة إماراتية ،أنتجت وأخرجت ثمانية أفالم لغاية اآلن .ويتمثل املشروع الثالث لنجوم الغامن،
الذي ينال منحة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في فيلمها الوثائقي “سماء قريبة” والذي يحكي قصة فاطمة
الهاملي ،أول مالكة إبل في دولة اإلمارات العربية املتحدة .يبرز الفيلم الوثائقي نضال فاطمة في هذا اجملال الذي
بإبل لها ضمن مسابقة مزاينة اإلبل في أبوظبي .وهو
يهيمن عليه الذكور ،ويسلط الضوء على دخولها املنافسة ٍ
فيلم ملهم يجسد روح الريادة والتميز لدى املرأة .نال الفيلم “سماء قريبة” في عرضه العاملي األول ضمن فعاليات

مهرجان دبي السينمائي الدولي  ،2014جائزة املهر العربي ألفضل فيلم واقعي ،وهي أرفع جائزة فاز بها فيلم

�سرية و�صورة

إماراتي منذ تأسيس املهرجان.
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الربنامج التعليمي

مركز مرايا للفنون

لبرنامجه اجملتمعي اخلاص بتعليم الفنون.

في الفترة من سبتمبر  2013لغاية ديسمبر  2014ق ّدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منحها كالتالي:

باليه فانتازيا

الستكمال دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في الفنون اجلميلة من جامعة كينغستون ،لندن

ندى �سامل ثابت احلمادي

كرمية ال�شوملي
حميد النعيمي

إلقامة معرضه “احلفاظ على التراث اإلماراتي” في جامعة اإلمارات العربية املتحدة في العني.

مر�سم مطر

لتقدمي فصول تدريبية واختبارات مفتوحة مع املدرب فادمي بيساريف.
حلضور الفصل الصيفي في الدبلوماسية العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا.

�إميلي وانغ (طالبة جامعة نيويورك �أبوظبي)

ملعرض الفن التشكيلي “أنا أشعر  ”22في ذا سبيس (املكان).

خمليمه الصيفي اخلاص بتعليم الفنون لألطفال.

جتتذب الفنون اجلميلة اهتماما ً متزايدا ً في قطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،في العديد من
اجلامعات عبر اإلمارات السبع .ومن املنتظر أن يكون لدولة اإلمارات العربية املتحدة مدرسة الفنون اجلميلة اخلاصة
بها في املستقبل القريب لرعاية الفنانني والطلبة املوهوبني في البالد.
عرضت الفنانة التشكيلية اإلماراتية كرمية الشوملي أعمالها الفنية في الطباعة والتصوير الفوتوغرافي ،في
أهم املعارض في اإلمارات وخارجها ،وهي من مواليد الشارقة ،حاصلة على درجة املاجستير من كلية تشيلسي
للفنون اجلميلة في لندن ،وتكمل منذ العام  ،2012بدعم من برنامج امل ِ َنح في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،

الفنون يف التعليم

دراساتها العليا لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كينغستون في لندن.
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يستكشف آخر معارضها الفردية في نوفمبر  2014موضوع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه“ ،البرقع اإلماراتي”،
وقد أقيم في غاليري “إيدج أوف أرابيا” في لندن ،تقول كرمية الشوملي“ :عبر اشتغالي على النقش وانشغالي
بطقوس إجناز عملي فنياً ،أحتد أنا والعمل مع البرقع في ارتباط حميم ودافئ ،أدعو الزوار إلعمال حواس النظر
واللمس والشم في التشكيالت الفنية املتعددة للبرقع”.
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الربنامج املجتمعي

مركز را�شد لعالج ورعاية الطفولة

دعما ً جملموعة جنوم راشد لفنون األداء.

في الفترة من سبتمبر  2013لغاية ديسمبر  ،2014ق ّدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منحها اجملتمعية إلى:

جمموعة “روف توب ريثمز”

الستكمال تعليمها في العزف على الكمان والبيانو واملوسيقى النظرية.

جاي�سون كارتر

خولة الرايحي

جنيفر �ساميون

لسلسلة من فعاليات إلقاء الشعر العربي.
لفيلمه الوثائقي عن التراث املوسيقي في اإلمارات العربية املتحدة “ذرة رمل”.

لتقدمي ورش العمل الفنية التشكيلية للمدارس ضمن مشروع “جداريات”.

تتذكر خولة الرايحي ،املستفيدة من برنامج ِم َنح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لثالث سنوات على التوالي،
“ذهبت إلى حفل موسيقي
كيف أصبحت مهتم ًة بتعلّم العزف على الكمان وهي ال تزال في سن السادسة ،تقول:
ُ

بصحبة والدي ،وسمعت العديد من األطفال يعزفون على البيانو” ،وتتابع“ :بعد ذلك ،سمعت أحدهم يعزف على

عشت شغفا ً غريبا ً بصوتها وموسيقاها”.
آلة الكمان ،ومنذ تلك اللحظة
ُ
أراد والدا خولة وهي األخت الكبرى بني طفلني ،أن يساعداها في تعلّم العزف على الكمان ،إال أن سكنهم في
إمارة عجمان ،كان بعيدا ً عن أي مركز لتعليم املوسيقى .حلسن احلظ ،أعجب رياض القدسي ،عازف الكمان،
مؤسس وقائد أوركسترا اإلمارات السيمفونية للناشئة ،بتصميم خولة على تعلّم العزف على الكمان ،وبدعم

ال�شباب والفنون

من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،باشر االثنان الدروس املوسيقية اخلاصة على الكمان.
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في عمر احلادية عشرة ،شاركت خولة في العديد من مناسبات العزف املوسيقي عبر اإلمارات السبع ،وبخاصة في
مهرجان أبوظبي عامي  2013و.2014
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العالقات الدولية
ال�شركاء
الدوليون

ت�سعى جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون ،عرب �شبكة
عالقاتها الثقافية اال�سرتاتيجية مع �شركائها الدوليني،
�إلى تر�سيخ مكانة العا�صمة الإماراتية كوجهة ثقافية
عاملية رائدة على اخلارطة العاملية للمهرجانات الثقافية
والتعليمية والفنية واملجتمعية

مع نهاية عام  ،2014وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 21
اتفاقية استراتيجية مع العديد من املؤسسات الثقافية والفنية
الرائدة حول العالم .وعبر انخراطها في العمل الثقافي محليا ً
وعامليا ً كمؤسسة غير ربحية ،استطاعت مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون تقدمي أفضل املمارسات الدولية في القطاع
الثقافي في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،عبر احتضان وصقل
املهارات الفنية ،التعليمية ،الثقافية ،اإلبداعية ،إضافة إلى ذلك،
فإنها عملت من خالل اتفاقيات التعاون الدولي على تعزيز احلوار
بني الثقافات ،وبناء جسور التواصل بني الشعوب ،وتبادل أفضل
اخلبرات من خالل احتضان املواهب الفنية من أنحاء العالم ،كما
استطاعت هذه االتفاقيات أن تبني قنوات خالقة للتعريف برؤية
ومهمة ورسالة املؤسسات الشريكة املوقعة عليها ،وأن تسهم
في استقطاب جمهور أكبر واكثر تنوعاً.

الرائدة ودراساتها الفنية وخبراتها األكادميية ،كما شاركت
رئيسة كلية امللكة صوفيا للموسيقى ،السيدة بالوما أوشيا
أرتينانو في واحد ٍة من ندوات مهرجان أبوظبي بعنوان “الثقافة
والدبلوماسية” في مارس .2014
وفي عام  ،2015سيق ّدم مهرجان أبوظبي ،بالتعاون مع كلية
امللكة صوفيا للموسيقى ،مجموعة من العروض حتييها عازفة
البيانو الكورية “آروم آن” ،احلاصلة على امليدالية الفضية في
مسابقة بالوما أوشيا الدولية سانتاندر للبيانو عام  ،2012كما
تتطلع اجملموعة إلى عقد املزيد من الشراكات االستراتيجية مع
إسبانيا مستقبالً.

البندقية

وفي إطار جهودها الفعالة واملتميزة خلدمة الفنون واإلطالع على تشرفت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بحضور االفتتاح
كل ما هو جديد في عالم الثقافة والفنون ،زارت سعادة هدى الرسمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة املشارك
في املعرض الدولي الـ 14للعمارة في بينالي البندقية .وقد
اخلميس كانو مؤسس مجموعة أبوظبي
جسد هذا اجلناح الذي نظمته مؤسسة
للثقافة والفنون وممثلي اجملموعة ،في الفترة
سالمة بنت حمدان آل نهيان ،عراقة التاريخ
من سبتمبر  2013ونهاية  ،2014كال ًّ من عملت مجموعة أبوظبي
املعماري والتنمية احلضرية في دولة اإلمارات
مدريد ،وبينالي البندقية الدولي ،ومسابقة
للثقافة والفنون من
العربية املتحدة.
بالوما أوشيا الدولية للعزف على البيانو،
ومهرجان أدنبرة الدولي.
خالل اتفاقيات التعاون
ومتيزت مشاركة اجلناح الوطني لدولة
اإلمارات العربية املتحدة في احلدث الدولي
الدولي على تعزيز احلوار
الـ 14للعمارة في بينالي البندقية ،مبعرض
في أكتوبر  ،2013التقت مؤسس مجموعة بني الثقافات ،وبناء جسور
يحمل عنوان “لئال ننسى” ،ويتضمن األعمال
املنجزة ضمن مبادرة تعليمية متثلت في
أبوظبي للثقافة والفنون السيدة هدى
التواصل بني الشعوب.
تقدمي ورش عمل لطلبة جامعة زايد بدعم
اخلميس كانو ،في مدريد ،مدراء املؤسسات
من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،من
ذات التأثير في احلقل الثقافي واملعاهد
الكبرى ،مبا في ذلك البيت العربي ،واملسرح امللكي ،ومعهد خالل بحث معمق حول تاريخ هندسة العمارة في الدولة في
سرفانتس ،ومؤسسة ألبينيز ،وكلية امللكة صوفيا للموسيقى .الفترة بني عامي  ،2014-1914بهدف توثيق تاريخ الدولة بطريقة
وفي إطار زيارتها ،عقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية مع مختلفة عن السائد .خالل الزيارة ،التقت السيدة هدى اخلميس
العديد من الشخصيات الفنية من بينها انطونيو إسكاميز كانو ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وممثلون عن
توريس ،رئيس مجلس إدارة مجموعة بانكو سانتاندر ،وسعادة اجملموعة ،املهندس املعماري الهولندي الشهير رمي كولهاس،
غونزالو دي بينيتو وزير الدولة للشؤون اخلارجية وسفير إسبانيا الذي اختير مفوضا ً للدورة الرابعة عشرة من بينالي البندقية،
السابق لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وممثله في دول مجلس التعاون اخلليجي إياد السكال ،كما التقوا
عبد اهلل العوضي وغازي املليفي في جناح دولة الكويت ،والتقوا
وقد تكلّلت هذه اللقاءات بتعاون مشترك كانت نتيجته مشاركة معالي الشيخة مي آل خليفة ،وزيرة الثقافة في مملكة البحرين،
السوبرانو اإلماراتية األولى سارة القيواني في املدرسة الصيفية وبرنارد خوري في جناح اململكة ،وغيرهم الكثير من ممثلي
الدولية سانتاندر عام  ،2014لالستفادة من جتربتها التعليمية األجنحة املشاركة في هذا املعرض الدولي.

�إ�سبانيا
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ال�شركاء
اجلدد
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وقعت جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون �إتفاقيات ثقافية
�إ�سرتاتيجية مع �أربع من كربيات امل�ؤ�س�سات الثقافية العاملية
خالل مهرجان �أبوظبي  ،2014دعم ًا للفنون والثقافة والتعليم
والإبداع واملو�سيقى ،و�سعي ًا لتقدمي �أف�ضل املمار�سات للجمهور
املحب للفن من خمتلف اجلن�سيات

�أورك�سرتا االحتاد الأوروبي لل�شباب

سعادة هدى اخلميس كانو ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ،توقّع اتفاقية الشراكة االستراتيجية مع السيد
روبيرت ألبيرت رئيس مجلس أمناء أوركسترا االحتاد األوروبي
للشباب ،وماركوس مارشال الرئيس التنفيذي ألوركسترا االحتاد
األوروبي للشباب.

م�ؤ�س�سة التوثيق والبحث يف املو�سيقى العربية

السيد كمال قصار ،رئيس ومؤسس مؤسسة التوثيق والبحث
في املوسيقى العربية يوقّع اتفاقية شراكة مع السيدة هدى
اخلميس كانو ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

مدر�سة �أمري ويلز للفنون التقليدية

السيدة هدى اخلميس كانو ،مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ،والدكتور خالد عزام ،مدير مدرسة أمير ويلز للفنون
التقليدية يوقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية.

معهد “الفنون والعالج” بكليفالند كلينك

مت توقيع اتفاقية الشراكة مع إيفا فاتوريني ،رئيسة معهد
“الفنون والعالج” بكليفالند كلينك ،بالتزامن مع فعاليات
معرض “ثالثة أجيال” في مقر كليفالند كلينيك بأوهايو ،الواليات
املتحدة األمريكية.
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�شركاء يف
الثقافة

ت�سهم �شبكة ال�شراكات الدولية ملجموعة �أبوظبي
للثقافة والفنون يف �إثراء الر�ؤية الثقافية
لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وتعزيز قطاع
ال�صناعات الإبداعية فيها

مسرح مارينسكي :يع ُّد مسرح مارينسكي بقيادة املايسترو
العاملي فاليري غيرغييف ،رمزا ً عريقا ً لكلٍّ من روسيا ومدينة
سان بطرسبرغ ،فمنذ تأسيسه قبل  200عاماً ،اشتهر املسرح
عامليا ً وذاع صيته مبكوناته الثالثة :األوبرا ،والباليه واألوركسترا.
وقد سمحت الشراكة بني مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
ومسرح مارينسكي بتقدمي روائع الباليه الروسي العريق ألول مرة
للجمهور العربي من عاصمة الثقافة أبوظبي ،ضمن فعاليات
مهرجان أبوظبي .2013

مهرجان مانشستر الدولي :ق ّدمت مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون عملني بالتكليف احلصري ،بالتعاون مع املهرجان العاملي
الذي يتميز بتقدمي أعمال العرض األولى األصلية ،والفعاليات
احلصرية ،وكان األول عبارة عن عرض “قاعة زها حديد” ألول مرة في
ثم في مهرجان أبوظبي ،2011
مهرجان مانشستر الدولي ّ ،2009
كما جاء التعاون الثاني بعنوان “ميوزيك بوكسز” وهو عبارة عن
ورشة علمية بتكليف حصري من مهرجان مانشستر الدولي
ومهرجان أبوظبي ،حيث عرضت ألول مرة ضمن فعاليات مهرجان
مانشستر الدولي  ،2011ثم في مهرجان أبوظبي .2012
كارنيغي هول :في إطار الشراكة بني مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون وكارنيغي هول منذ عام  ،2010قدمت مجموعة موسيقى
احلجرة الرائدة التي تتألف من املوسيقيني املتميزين ،وأصحاب
األفكار الشغوفني باملوسيقى من طلبة برنامج األكادميية ACJW
من كارنيغي هول نتاج عملها خالل إقامتها الفنية في اإلمارات،
تخللها العديد من ورش العمل الفنية بتكليف من اجملموعة ،مع
املوسيقيني املوهوبني من طلبة مدارس أبوظبي ،إذ أحيت عروضا ً
فنية مشتركة مع الطلبة ،كما ق ّدم املدير التنفيذي والفني
لكارنيغي هول السير كاليف غيلنسون محاضرة في جامعة
زايد للطلبة اإلماراتيني عام  ،2013وق ّدمت فرقة ديكودا حفال ً
موسيقيا ً ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي .2014

مهرجان أدنبرة الدولي :بحضور اللورد دونالد ويلسون ،كبير أعيان
مدينة أدنبرة وعميد اللجنة املنظمة ملهرجان أدنبرة الدولي ،وقّعت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،مذكرة شراكة استراتيجية
مع مهرجان أدنبرة الدولي املهرجان األعرق واألقدم عاملياً .وتتضمن
االتفاقية إجناز أعمال التكليف احلصري مستقبالً ،كما تسهم
في تعزيز أواصر التعاون الثقافي بني اإلمارات واململكة املتحدة
في مجال فرص التدريب لطلبة اجلامعات اإلماراتية وخريجيها،
وتفعل عالقات التنسيق اإلعالمي والترويج بني الطرفني.
ّ

دار األوبرا امللكية :أصبحت دار األوبرا امللكية باململكة املتحدة
أحد الشركاء االستراتيجيني الفاعلني جملموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ،هذه الشراكة أفضت إلى تقدمي عرض “الصديق احلبيب”،
عمل التكليف احلصري الذي أنتج ألول مرة عام  ،2009ويحكي
قصة حياة املوسيقار الكبير تشايكوفسكي ،ضمن فعاليات
مهرجان أبوظبي  ،2012وتعد الشراكة بني الطرفني مبجموعة من
الفعاليات الرائدة واملتميزة في مجال دعم ورعاية وزيادة الفرص
التعليمية ونقل اخلبرات املهنية العاملية إلى الشباب اإلماراتي
املوهوب.

مسرح الباليه األمريكي :انضم مسرح الباليه األمريكي
ينظم برنامجه السنوي في دار أوبرا
من مدينة نيويورك الذي ّ
متروبوليتان ،إلى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون منذ عام
 ،2011وق ّدمت فرقة مسرح الباليه األمريكي عرضها األول في
العاصمة اإلماراتية ضمن مهرجان أبوظبي .2014
80

81

ضم معهد العالم العربي الذي تأسس
معهد العالم العربيّ :
في باريس عام  1980بالتعاون بني  18دولة عربية ،جهوده إلى
جهود مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،في نهاية عام ،2011
وتكللت الشراكة بني الطرفني بتنظيم املعرض التشكيلي
االستثنائي “ 25عاما ً من اإلبداع العربي” ضمن فعاليات مهرجان
أبوظبي .2013
مهرجانات بعلبك الدولية :عقدت مهرجانات بعلبك
الدولية ،أحد أهم وأعرق املهرجانات في العالم العربي ،شراكة
استراتيجية مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عام ،2011
متهد لعهد جديد من التعاون في العديد من األنشطة املشتركة
ّ
بني الطرفني ،وتسهم في تعزيز أواصر التعاون الثقافي بينهما
في مجال فرص التدريب لطلبة اجلامعات اإلماراتية وخريجيها،
وتفعل عالقات التنسيق اإلعالمي والترويج بني الطرفني.
ّ

أوبرا متروبوليتان :البث املباشر بتقنية عالية اجلودة :انضمت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى شبكة شركاء أوبرا
متروبوليتان العامليني منذ عام  ،2010وقد عرضت في إطار
شراكتها هذه بتقنية البث احلي عالي اجلودة رائعة شكسبير
العاملية “هاملت” ( ،)2011وملحمة فاغنر “رينغ سايكل” (.)2012

مركز لينكولن للجاز :عقدت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
شراكة استراتيجية مع مركز لينكولن للجاز في عام  ،2011وقد
مهد لهذه الشراكة التعاون مع أسطورة اجلاز وينتون مارساليس
ّ
الذي أحيا أمسية اجلاز ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي ،2010
وتسهم هذه الشراكة في تعزيز أواصر التعاون في مجال فرص
تعليم املوسيقى لطلبة مدارس أبوظبي ،وفعاليات العالج
باملوسيقى في املستشفيات.

اجمللس الثقافي البريطاني :وقع السير فيرنون إليس ،رئيس
اجمللس الثقافي البريطاني اتفاقية تفاهم مع مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون على هامش فعاليات مهرجان أبوظبي .2012
وفي نوفمبر  ،2014مت إطالق البرنامج املهني الرائد “منحة التميز
الثقافي” بغرض تقدمي التدريب املهني عاملي املستوى ،ورعاية رواد
األعمال اإلماراتيني في قطاعي الثقافة والصناعات اإلبداعية.

مؤسسة “بوزار” :من املتوقع أن يعمل مركز الفنون اجلميلة
من بروكسيل “بوزار” ،بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون على تقدمي أعمال التكليف احلصري ،واملبادرات اخلاصة
للطلبة واخلريجني ،إضاف ًة إلى تعزيز عالقات التنسيق اإلعالمي
والترويج بني الطرفني.

كلية امللكة إليزابيث للموسيقى :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” في
مهرجان أبوظبي  ،2011مع أوركسترا والوني امللكية ملوسيقى
احلجرة ،وعازف الكمان أغستني دوماي ،وعبد الرحمن الباشا،
برفقة املوسيقيني الفائزين بجوائز كلية امللكة إليزابيث
للموسيقى .تطمح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لدعم
املوسيقني الشباب العرب عبر إرسالهم في بعثات دراسية
مستقبال ً للدراسة في هذا املعهد البلجيكي العريق.

معهد اإلعالم األردني :بدأ التعاون بني معهد اإلعالم غير الربحي
الذي تأسس على يد صاحبة السمو امللكي األميرة رمي العلي،
ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في عام  .2012واليوم ،تق ّدم
اجملموعة فرصة االمتحان التمهيدي لطلبة اإلعالم اإلماراتيني
الراغبني بااللتحاق باملعهد ،كما يرسل املعهد عددا ً من األساتذة
العاملني فيه لتقدمي احملاضرات التدريبية ضمن برنامج القيادات
اإلعالمية الشابة.

املعهد الفرنسي :املعهد الذي ميثّل إحدى مبادرات وزارة اخلارجية
الفرنسية الهادفة إلى الترويج للثقافة الفرنسية عاملياً ،قام
بتوقيع اتفاقية تفاهم مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
أثمرت عن أمسية جمعت كال ً من عازف فرنسا املشهور هوج
لوكلير ومغنية األوبرا اإلماراتية سارة القيواني.

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”:
عقدت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون اتفاقية شراكة مع
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في
العام  ،2013وإثر ذلك شاركت اجملموعة بتمويل إصدار النسخة
العربية من تقرير األمم املتحدة اخلاص باالقتصاد اإلبداعي للعام
 ،2013والذي نشر بالشراكة بني اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائي .وسيكون التقرير محور واحدة من الندوات احلوارية ضمن
فعاليات مهرجان أبوظبي .2015
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مؤسسة التوثيق والبحث في املوسيقى العربية :أسهمت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في تعزيز جهود مؤسسة
التوثيق والبحث في املوسيقى العربية للبحث في اإلرث املوسيقي
العربي النادر من مصر ،لبنان وسوريا ،وتوثيقه .ودعمت اجملموعة
إصدار ألبوم “رواد الطرب من بالد الشام :سوريا ،لبنان ،فلسطني”،
وقد وقّع الطرفان اتفاقية تعاون وشراكة نتج عنها إحياء أمسية
مجموعة أصيل للموسيقى العربية املعاصرة ضمن فعاليات
مهرجان أبوظبي  ،2014كما تق ّدم مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون دعمها إلصدار ألبوم “سامي الشوا :أمير الكمان” إلى
جانب إحياء حفلني ضمن فعاليات مهرجان شباك ،لندن.

مدرسة أمير ويلز للفنون التقليدية :تربط عالقة تعاون وثيقة
بني مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومدرسة أمير ويلز
للفنون التقليدية منذ العام  ،2009أثمرت العديد من الفعاليات
املشتركة متضمن ًة ورش الفنون التقليدية اإلسالمية التي
استهدفت طلبة املدارس واجلامعات في أبوظبي ،وقد وقع
الطرفان اتفاقية شراكة استراتيجية بينهما في  ،2014وهما
يعمالن معا ً من أجل تقدمي مشروع “مسار الفن اإلسالمي” ضمن
فعاليات مهرجان أبوظبي .2015

كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية في جامعة لندن :وقعت
كلٌّ من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وكلية الدراسات
الشرقية واإلفريقية في جامعة لندن في العام  2013اتفاقية
تعاون مشترك بينهما ،تقضي بتوفير منحة دراسية لطالبني
إماراتيني من الراغبني باستكمال الدراسات العليا في تخصصي
الفن والعمارة اإلسالمية الشرق أوسطية ،واملوسيقى في
التنمية ،كما ستقدم األستاذة دينا مطر من كلية الدراسات
الشرقية واإلفريقية في جامعة لندن محاضرة ضمن سلسلة
ندوات مهرجان أبوظبي .2015

أوركسترا االحتاد األوروبي للشباب :تتقاسم مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون وأوركسترا االحتاد األوروبي للشباب األهداف
نفسها في سبيل تعزيز وعي الشباب باملوسيقى .وإنطالقا ً من
هذا مت توقيع اتفاقية تعاون مشترك بني الطرفني بالتزامن مع
مشاركة األوركسترا ألول مرة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي
 ،2014ومن املتوقع أن ينتج عن هذه الشراكة العديد من املبادرات
التعليمية الهادفة إلى االرتقاء بوعي الشباب بأهمية املوسيقى
وأمناط تطويرها.

كليفالند كلينيك أبوظبي :تعاونت كليفالند كلينيك مع
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في العديد من امللتقيات
واحملاضرات وعروض العزف املوسيقي داخل املستشفيات ،خلبراء
ومتدربي الرعاية الصحية واملرضى منذ العام  .2009قبيل افتتاح
املنشأة اجلديدة لكليفالند كلينيك في أبوظبي في العام ،2015
مت توقيع اتفاقية الشراكة بني الطرفني مع تنظيم معرض “ثالثة
أجيال” في معهد “الفنون والعالج” بكليفالند كلينيك في أوهايو،
الواليات املتحدة األمريكية.
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الت�سويق واالت�صال
تقرير الت�سويق
واالت�صال
للمجموعة

عرب برنامج عمل ي�ستمر طوال العام،
ع ّززت جمموعة �أبوظبي للثقافة
والفنون جهود االت�صال والت�سويق
لتلعب دور ًا حيوي ًا بارز ًا ومهم ًا يف
عملية تو�سيع دائرة اجلمهور املحب
للفن وا�ستقطاب �شرائح جديدة من
اجلمهور ،من خالل ت�سليط ال�ضوء على
�أهمية عمل ودور املجموعة

في الفترة من سبتمبر  2013لغاية ديسمبر  ،2014استطاعت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أن تستحوذ على قدر أكبر من
التغطية الصحفية ملا قدمته من برامج وفعاليات ،مبا يقارب 856
تقريرا ً في الصحف اليومية ،املواقع اإللكترونية ،وشبكات اإلذاعة
والتلفزة ،بنسبة زيادة في القيمة التحريرية للمحتوى اإلعالمي
بلغت  .%23كما مت نشر ستة مقاالت رأي في صحف “االحتاد”،
و“ذا ناشيونال” ،و“البيان” داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة،
إضافة إلى مقال نشر في هافينغتون بوست في الواليات املتحدة
األميركية ،إلى جانب التغطية املتميزة ألخبار اجملموعة من قبل
صحيفة التاميز ،وصحيفة لوس أجنلوس تاميز ،ومجلة إسكواير،
وديبارتشورز ،وفرنسا .24

البريطانية” لسعادة هدى اخلميس كانو ،وخبر توقيع اتفاقية
الشراكة االستراتيجية مع جامعة الشارقة.
كما أسهمت مبادرتان رائدتان في التعريف بدور وعمل مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون هما “منحة التميز الثقافي” بالشراكة
املصورة
مع اجمللس الثقافي البريطاني ،وجائزة الرسوم والقصص
ّ
بالتعاون مع مبادلة ،هذا باإلضافة إلى احلملة الترويجية الفعالة
التي استهدفت التعريف بشعار الدورة احلادية عشرة ملهرجان
أبوظبي “روح الدار إبدا ٌع وابتكار” ،وكان غرضها األساسي
استقطاب جمهور جديد ،وإشراك فئة الشباب الذين يخصصون
وقتا ً أكبر للتواصل الرقمي واإلعالم اجلديد ،عبر إتاحة فرصة
التعرف على فعاليات املهرجان بأحدث التقنيات الذكية ،إذ
تضمنت احلملة إطالق رمز االستجابة السريعة ( )QR codeالذي
يتم مترير املاسح عليه من أي هاتف ذكي أو لوح إلكتروني ليظهر
احملتوى اإلعالمي التفاعلي للمتصفح.

لقد متكنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من تعزيز
حضورها اإلعالمي مبا يعادل  %223لتصل إلى ما يقارب 8،781،000
نسمة حول العالم ،وذلك نتيجة لتعزيزها
عالقات الشراكة اإلعالمية وعقدها
التفاقيات متكنت مجموعة أبوظبي
التعاون اإلعالمي مع منافذ إعالمية جديدة
عبر املطارات وعلى منت الطائرات والقنوات
للثقافة والفنون من
الترفيهية وقنوات شبكات االشتراك
تعزيز حضورها اإلعالمي
التلفزيوني.

كما مكنت مبادرة “استديو الفنانني”الشباب
اإلماراتي ،من خالل اللقاءات التي مت نشرها
على شبكة اإلنترنت ،من االرتقاء مبهاراته
الفنية وتعزز فرص إيجاده الوظائف الواعدة
في مجال الصناعات اإلبداعية ،وذلك عبر
مبا يعادل .%223
كما تواصل شبكات التواصل االجتماعية
االطالع على احلوارات التي مت نشرها عبر
مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام دورها
قناة اليوتيوب ،ومن بينها حوارات مع كلٍّ من
كعنصر أساسي ومهم من عناصر استراتيجية اإلعالم الرقمي فالدميير إشكانزي ،هيربي هانكوك ،كوينسي جونز ،وبيل فونتانا.
للمجموعة ،مبا توفّره من منصات التواصل مع اجلمهور في
ومت نشر أربع حلقات حوارية جديدة عبر قناة اليوتيوب ،ضمن
مختلف أنحاء العالم.
مبادرة “استديو الفنانني” من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
شهد عام  2014زيادة في عدد املتابعني لصفحة مجموعة هذه املبادرة التي تستهدف تعريف اجليل اجلديد والناشئة بتجارب
أبوظبي للثقافة والفنون على موقع “فيسبوك” بنسبة  ،%1,941كبار الفنانني وفرص العمل في قطاع الثقافة والفنون .وتضمنت
ونسبة زيادة في عدد املتابعني حلساب اجملموعة على موقع تويتر احللقات اجلديدة لقاءات حوارية مع كلٍّ من :فالدميير أشكينازي،
أما قناتنا على موقع “يوتيوب” فقد شهدت نسبة وهيربي هانكوك ،وكوينسي جونز ،وبيل فونتانا.
فاقت ّ ،%45
زيادة قدرها  ،%1944وقد مت حتديث صفحة مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون على موقع “انستغرام” أيضاً.
كما مت نشر أربع حلقات حوارية جديدة عبر قناة اليوتيوب ،ضمن
مبادرة “استديو الفنانني” من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون،
كما شهدت صفحة مهرجان أبوظبي منوا ً متزايدا ً وملفتا ً أيضا ً هذه املبادرة التي تستهدف تعريف اجليل اجلديد والناشئة بتجارب
حيث ارتفع عدد املتابعني حلساب املهرجان على “تويتر” بنسبة كبار الفنانني وفرص العمل في قطاع الثقافة والفنون .وتضمنت
تصل إلى  ،%24إلى جانب زيادة بنسبة  %165في عدد متابعي احللقات اجلديدة لقاءات حوارية مع كلٍّ من :فالدميير أشكينازي،
صفحة املهرجان على موقع “فيسبوك” ،وزيادة قدرها  %124في هيربي هانكوك ،كوينسي جونز ،وبيل فونتانا.
عدد متابعي قناة املهرجان على موقع “يوتيوب.
كل هذه النجاحات جملموعة أبوظبي للثقافة والفنون في مجاالت
لم تكتف وسائل اإلعالم بتغطية فعاليات مهرجان أبوظبي االتصال والترويج اإلعالمي لم تتوقف عند هذا احلد ،بل شهدت
ومبادرات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون التعليمية املواقع اإللكترونية اخلاصة باجملموعة ومبهرجان أبوظبي منوا ً بلغت
والتدريبية والفنية داخل الدولة ،إمنا خصصت وسائل اإلعالم نسبة الزيادة فيه  %45مبعدل  373،598زائرا ً للموقع ،و86،391
مساحة خاصة لتغطية خبر منح وسام “رتبة اإلمبراطورية مستخدما ً جديداً.
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الت�سويق يف
جمموعة �أبوظبي
للثقافة والفنون
856

عدد التقارير الإعالمية

492

جمهور مهرجان �أبوظبي
30,000

بيانات ت�سويقية

29,000

26,000
24,000

20,623 66,866,522
عدد مرات التفاعل عرب الفي�سبوك

دقيقة
املدة امل�ستغرقة للم�شاهدة على
اليوتيوب

40,245

847

عدد الفعاليات الإعالمية

عدد املتابعني اجلدد لل�صفحة على
الفي�س بوك

237
اللقاءات الإعالمية

7,042,642
2.85
عدد مرات التفاعل عرب تويرت
معدل مدة الت�صفح للموقع الإلكرتوين

عدد املتابعني اجلدد لل�صفحة على
�إن�ستغرام

2010

2011

2012

تويرت

12,851 3,966,786
درهم �إماراتي
القيمة التحريرية

عدد مرات امل�شاهدة للقناة على
اليوتيوب

2013

القيمة الت�سويقية املالية ملهرجان �أبوظبي

 53مليون

 49مليون

 50مليون

 33مليون

ملجموعة�أبوظبيللثقافةوالفنون

1,484
عدد املتابعني اجلدد لل�صفحة على

2014

منذ العام  ،2010ارتفع عدد املشاركني بنسبة  %24لتصل إلى  29183شخص

 51مليون

6
مقاالت الر�أي

29,100

113,520
عدد مرات ت�ص ّفح املوقع الإلكرتوين

2010

2011

2012

2013

2014

منذ العام  ،2010وصلت القيمة اإلعالمية للمجموعة إلى ربع مليار درهم

00:02:14

عدد املتابعني على مواقع التوا�صل االجتماعي

معدل املدة امل�ستغرقة للمرة الواحدة
لت�صفح املوقع الإلكرتوين
2012

2013

2014

منذ العام  ،2011ارتفع عدد متابعي اجملموعة على مواقع التواصل االجتماعي بنسبة  1225%لتصل إلى ما يقارب الـ  100000متابع
على فيسبوك و 5000على تويتر
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�إ�صدارات
املجموعة

�أ�صدرت جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون العديد من
الإ�صدارات خالل تاريخها املمتد على مدى  18عام ًا،
كم�صدر للمعلومات والتوثيق .وهذه الإ�صدارات تتوفر
بن�سختها الإلكرتونية عرب الإنرتنت ،كما تتوفر بن�سختها
الورقية املطبوعة �أي�ض ًا

بيل
فونتانا
رؤى صــــوتية

في الفترة من سبتمبر  2013لغاية ديسمبر عام  ،2014نشرت
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ما مجموعه  30تقريراً ،نشرةً
تضمنت ما يلي:
إخبارية ،مجلةً ،كتيباً ،برنامجا ً وكتاباً،
ّ

�أخبار الدار

يتم إصدار النشرة اإلخبارية من مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ،التي تشتمل على باقة األخبار املتنوعة اخلاصة بفعاليات
ومبادرات وبرامج اجملموعة ،ثالث مرات في السنة ،كما يتم توزيعها
جلمهور مهرجان أبوظبي إلى جانب توفير نسخة إلكترونية عبر
شبكة اإلنترنت .وقد أصبحت هذه النشرات عنصرا ً أساسيا ً من
خطتنا السنوية لالتصال والترويج .ويحرر طلبة برنامج
عناصر ّ
“القيادات اإلعالمية الشابة” نشرتني إخباريتني ،تبرزان املهارات
الكتابية واإلعالمية للطلبة عبر العديد من مقاالت الرأي ،تقارير
التغطية اإلخبارية ،واللقاءات احلوارية مع ضيوف املهرجان.

برامج فعاليات املهرجان

تتوفر برامج فعاليات املهرجان حصريا ً لضيوف وجمهور فعاليات
البرنامج الرئيسي ملهرجان أبوظبي .ويق ّدم كل برنامج منها
إضاءة شاملة وتفصيلية لكل فعالية على حدة ،مبرزا ً املقدمات
التاريخية لها ،والبرنامج اخلاص بها ،والسير الذاتية للفنانني
واملؤسسات املشاركة في الفعالية.

بيل فونتانا :ر�ؤى �صوتية و�أ�صداء ال�صحراء

يأتي كتاب “بيل فونتانا :رؤى صوتية وأصداء الصحراء” ،احتفا ًء
مبعرضه التشكيلي ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي ،2014
وعمليه بتكليف حصري من املهرجان ،وهو أول كتاب توثيقي
بهذا احلجم حلياة ومنجز رائد فن املنحوتات الصوتية ،الفنان
التشكيلي من الواليات املتحدة بيل فونتانا .يقع الكتاب الصادر
باللغتني العربية واإلجنليزية في  224صفحة ،مبرزا ً أهم محطات
التجربة اإلبداعية الرائدة للفنان على مدى أربعة عقود من
االبتكار الفني.

الكتاب ال�سنوي “ذاكرة ال�صور” من
مهرجان �أبوظبي

وهو الكتاب الذي مت تكريسه لذكرى رحيل سعادة محمد خلف
املزروعي ،مستشار الثقافة والتراث في ديوان سمو ولي عهد
أبوظبي وعضو مجلس مستشاري مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون .ميثل هذا الكتاب توثيقا ً بالصورة والكلمة لفعاليات
الدورة احلادية عشرة ملهرجان أبوظبي ،الذي يع ُّد واحدا ً من أبرز
الفعاليات الثقافية والفنية في اإلمارات والعالم .ويقع الكتاب/
األلبوم في  224صفحة باللغتني العربية واإلجنليزية .ويتميز
الكتاب الكبير احلجم ذو الطبعة الفاخرة ،باشتمالـــه على
كلمات افتتاحـية لـــرواد الفكــر والثقـــافة ،مثــل معــالي
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير الشباب والثقافة وتنمية
اجملتمع ،راعي مهـرجان أبوظبي ،وصــاحب السمو امللكي أمير ويلز،
ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان ،رئيس هيئة أبوظبي
للسياحة والثقافة ،وسعادة مارتن شولتز ،رئيس البرملان األوروبي؛
وأندروال فاسيليو ،املفوضة األوربية للتعليم والثقافة وتعدد
اللغات والشباب.

وأصداء الصحراء
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�شركاء يف
الفنون
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الفعالة لإلسهام
الشراكة عبر الفنون توفّر للشركات الوسيلة
ّ
في تعزيز التميز الفني ،كما تترجم عمق التزامها باملسؤولية
اجملتمعية وأجندة الفعاليات املرتبطة بها ،وهي تتيح كذلك
الفرصة إلشهار وتعزيز العالمة التجارية للشركات في بيئة
العمل التنافسية.

تق ّدر جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون
عالي ًا تعاونها مع م�ؤ�س�سات القطاعني
العام واخلا�ص مبا يعود بالنفع على
املجتمع بجميع فئاته و�شرائحه

ارتبطت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالعديد من
عالقات الشراكة االستراتيجية مع مؤسسات وطنية وعاملية
متعددة اجلنسيات منذ تأسيسها في العام  .1996وفي الفترة
من سبتمبر  2013لغاية ديسمبر  2014عقدت اجملموعة اتفاقية
تعاون مع مبادلة ،التي دعت في عام  2014مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون والعديد من كبار قادة رجال األعمال واجملتمع
اإلماراتي للمشاركة ضمن فعاليات منتداها السنوي للشباب،
الذي يهدف إلى االرتقاء بالوعي حول قضايا التعليم والتطوير

املهني املرتبط بالفرص املتاحة للشباب اإلماراتي .هذا األمر مكّن
اجملموعة من التواصل مع مئات الشباب اإلماراتيني الطموحني،
من مختلف مدارس وجامعات اإلمارات ،كما أتاح لها فرصة
التعريف مببادراتها وبرامجها ،وبخاصة برامج التطوير املهني
واجلوائز التي تق ّدمها .وخالل املنتدى ،ق ّدمت مجموعة أبوظبي
املصورة 2014
للثقافة والفنون جائزة الرسوم والقصص
ّ
لفاطمة املهيري.
كما تعاون مول الغاليريا في جزيرة املارية ،مع مجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون في العام  ،2014ففي مايو مت عرض العديد من
األفالم لصناع السينما اإلماراتية على شاشة العرض في الهواء
التسوق ،كما مت عرض منحوتات ملطر بن الحج
الطلق في مركز
ّ
وجالل لقمان على طول ممشى املتنزه فيها.
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ال�شريك املجتمعي  /التعليمي

ال�شركاء
الر�سميون

الناقل الر�سمي

ال�شريك التعليمي

ال�شريك التلفزيوين الر�سمي

�شبكة الأخبار الر�سمية

ال�شريك اال�سرتاتيجي
ال�شريك الإعالمي

راعي اجلوائز

موقع الفعاليات الر�سمي

ال�شريك
الداعمون
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مهرجان �أبوظبي

94

95

مهرجان
�أبوظبي 2014
أتقــ ّدم بـدايــ ًة بخالـص الشــكر واإلمــتنان للفـريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب
القائد األعلى للقوات املسلحة على رؤيتِه الثاقبة ملضامني وأبعاد
دعمه املتواصل
هذا املهرجان في الفكر والثقافة والفنون ،وعلى ِ
منــذ انطالقــــته األولى ،وأودّ أيضـــا ً أن أشـكر مـعالي
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير الثقافة والشباب وتنمية
اجملتمع ،على رعايته الكرمية وتشجيعه املستمر ،وتوجيهاته
الرشيدة.

مبجموع � 34إنتاج ًا ،و 117فعالي ًة
يف  35موقع ًا عرب الإمارات ال�سبع،
احتفل  2014مهرجان �أبوظبي بروائع
االبتكار اخل ّالق ملا ال يقل عن  38بلد ًا
إذاً ،علينا أن نؤمن بقدرتِنا على اإلبداع واالبتكار ،وينبغي علينا
أيضا ً أن نستثمر في قدرتِنا على احللم ،وعلى صناع ِة األفكار،
فال ميكن أن نٌحلق في آفاق اإلجناز إن عزلنا كل صناع ٍة لوحدها،
إيقاع اإلبداع في اجملتمع ،يحقق انسجامه حينما تتفاعل كلّ
بعضها البعض .وحينما نعلّم أطفالَنا األدب
مكونات اجملتمع مع ِ
ّ
واملوسيقى واملسرح والتشكيل ،ونعطيهم فرصتهم في اإلبداع،
فإننا نهيئ لهم قدراتِهم في االبتكار ،وحينما يكون عشقهم
للفيزياء مساويا ً حلبهم للموسيقى ،وعندما يكمل اهتمامهم
في الهندسة إعجابهم بالفنون ،عندها نصبح مجتمعا ً قادرا ً
على أن تكون “ريادة األعمال” من أبرز مميزاته واهتماماتِه.

“روح الدار
إ ّن شعار الدورة احلادية عشرة من مهرجان أبوظبي هو ُ
إبدا ٌع وابتكار” ،ولو أخذنا كلّ
مصطلح في هذا العنوان لوحده
ٍ
لكان محفزا ً وملهما ً في حد ذاته ،فما بالك لو جمعناهما معا ً لطاملا شهدنا في مهرجان أبوظبي مناذج حي ًة من االبتكار املبدع،
نؤسس له في نظرتِنا وشاركناها مع جمهورِنا الذي أصبح جزءا ً من العملية اإلبداعية،
وهنا يتجلى التحول اجلذري الذي نأمل أن ّ
وتغذ ّى من إلهامها لينعكس
للعالم من حولنا ،تلك طريق ٌة
ذلك على جتاربه ويضيف لها بُعدا ً
تؤصلُ ما هو معروف أصال ً
جديدةٌ ّ
يعلمنا أ ّن اإلبتكار نادرا ً ما
التاريخ
ن
إ
بقواعد
ولكن
السياق،
في هذا
إبـداعيا ً خــلاّ قاً .صـدق املغفور له
ّ
ُ
الشيخ زايد آل نهيان رحمه اهلل ،حني
مع
تتوافق
جديدة
ومفاهيم
يحدث في األماكن التي ال تتوفر بها
ُ
قال“ :ستعيش أجيالُ املستقبل في
متغيرات العصر وحتدياتِه وفرصه
املهم أن
عالم يختلف عن عاملِنا ،من
وآفاقه الواسعة.
ٍ
أدوات الثقافة من موسيقى ومسرح
ِّ
العالم
أنفسنا وأوالدَنا لهذا
ِ
َ
نهيئ َ
وأدب وفنون ،اجملتمعات حتتاج الى
أنفس ِهم
اجلديد” ،فدعونا نعزّز في
ندرك جيدا ً أ ّن النتائج لن تتحقق
ِ
ب االبتكار املبدع.
ح
فوراً ،إنها عملية مستمرة
ُ َّ
ألنها اإلبتكار والثقافة ،ليس فقط من أجل
تأتي ضمن التطورِ الفكريِّ لألمم،
في عام  2014سيتخطى املهرجا ُن
هناك تداخل عميق ٌ ما بني الفنون البقاء ،ولكن أيضا ً لكي تنمو وتتطور.
حدود املعهود ،سيسألُ “كيف
واالبتكار ،وكما يفعل االبتكار ،فإ ّن
الفنون تكسر احلواجز أيضاً ،االبتكار
مناذج
“أي
؟”،
االبتكار
ن
الف
لهم
ي
َ
ُّ
ُ
ُّ
َ
سنتعمق ُ في هذه األفكارِ،
ت أخرى؟”،
ال يقود فقط الفنون (وبالتالي الثقافة) ،لكنه هو نفسه ثقافة .تُغذ ّي االبتكار َ في مجاال ٍ
ّ
وسنتعل ُّم من نيوتن الذي سأل ووصل الى احلقيقة؛ سنتوقف
العلم
يعلمنا أ ّن االبتكار نادرا ً ما
إ ّن التاريخ
يحدث في األماكن التي عند أينشتاين الذي عَ ِل َم النسبيةَ ،وعل َّمنا إيّاها ،سنتلقّ ُف
ُ
َ
ُ
إلهامنا من حائزي جائزة
د
سنستم
وفنون،
وأدب
ومسرح
موسيقى
ال تتوفر بها أدوات الثقافة من
سعيد،
إدوارد
إلى
الفارابي
من
ُّ
َ
علم
اجملتمعات حتتاج الى اإلبتكار والثقافة ،ليس فقط من أجل البقاء ،نوبل للسالم :جنيب محفوظ وأحمد زويل ،وسنقف للعلمِ ،
ولكن أيضا ً لكي تنمو وتتطور.
مصممهِ املبدع عبد اهلل املعينة ،وفي النهاية ،ال
اإلمارات ،مع
ّ
بُد َّ لنا أن نفهم حافز االنسان املبدع العبقريِّ ،عشق ُه للمعرف ِة،
إ ّن تقدم أبوظبي في اإلبداع واالبتكار ال يعتمد فقط على منجزاتها ونهل ُه من عاملي الفن والعلوم.
مثل املنطقة الثقافية في جزيرة السعديات ،أو مهرجان أبوظبي،
أو مهرجان العلوم ،أو مصدر أو الياه سات ،أو مشاريعها األخرى ،كما قال ستيف جوبز ،ليس التقني ُة فحسب ،بل تزاوجها مع
مجموع كلّ هذه املشروعات احليوية التي أسست الفنون احلرة ومع العلوم اإلنسانية ،هو ما يجعل قلبنا يغنّي حباً،
جناحها هو في
ِ
وهذا في صميم صناعة ،تركيبة آبل ،في صميم جيناتها .وأنا
ت واإلجنازات.
لهذه املنظمومة املتكاملة من النجاحا ِ
شباب أبوظبي ،يا جيلَ املستقبل ،أن
اليوم ،أش ُّد على أياديكم ،يا
َ
السيدات والسادة ،بفضل قيادة هذا البلد ورؤيتِها الطموحة ،جتعلوا قلوبنا تغنّي حباً ،إقتنصوا اإللهام وأبدعوا ،الفكر املبدع
العاملي نحو االبتكار ،إننا نبني احلر هو ثروتُكم في احلياة ،استغلوها ،وغامروا في أفكارِكم ،يضع
فإننا اليوم في طليعة السباق
ّ
التعليمي ،من أجل قادتنا بني أيديكم هذه الفرصة ،فخذوها.
نظامنا
صياغة
مستقبال ً عظيما ً ونحن نعيد
ّ
االنسجام مع حتديات الغد الفكرية والعلمية .ونحن نعمل بج ٍد
من أجل تعزيز روح اإلبداع الفني ليتوازى مع ثراء تراثنا ونعمل
حتول استهالك اجملتمع للتكنولوجيا
أيضا ً من أجل ثقافة جديدة ّ
صناعات
وحقول جديدة .ولكن التحدي  -من كلمة املدير الفني ملهرجان أبوظبي ،سعادة هدى اخلميس
الى إسهام فاعل في خلق
ٍ
يتمثل في دمج كلّ هذه اجملاالت معا ً لتشكل املنظومة احليوية كانو ،في املؤمتر الصحفي اخلاص باإلعالن عن فعاليات املهرجان
جملتمع نابض باحلياة واإلبداع ،منظوم ٍة متكامل ٍة تتفاعل فيها في نوفمبر .2013
الفنون والتقنية والصناعة والعلوم إسهاما ً في تشكيل اجملتمع
املنتج والفاعل.
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الدولة �ضيفة �شرف املهرجان

كلّ عام ،يترجم مهرجان أبوظبي سعيه لتعزيز
العالقات الثقافية وبناء جسور احلوار بني الثقافات
والشعوب ،عبر االحتفاء بالدولة ضيف شرف
املهرجان ،وقد كانت الدول ضيفة شرف املهرجان
كالتالي :مملكة إسبانيا ( ،)2013اململكة املتحدة
( ،)2012بلجيكا ( ،)2011بولندا ( ،)2010فرنسا (،)2009
لبنان ( ،)2006 ،2008ومصر ( .)2007الدولة ضيفة
شرف املهرجان في العام  2014كانت الواليات املتحدة
جتسد االحتفاء بها عبر فعاليات
األمريكية ،وقد ّ
املهرجان العديدة كعرض مسرح الباليه األمريكي،
وحفل روائع اجلاز مع هيربي هانكوك ،وأمسية األوبرا
مع النجمة األوبرالية املتألقة رينيه فليمنغ ،ومعرض
رائد فن املنحوتات الصوتية بيل فونتانا .سعادة
السفير مايكل كوربني ،سفير الواليات املتحدة لدى
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،كان حاضرا في العديد
من الفعاليات طوال فترة املهرجان.
ترتبط مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بعالقات
شراكة استراتيجية مع خمس مؤسسات من
الواليات املتحدة األمريكية هي :كارنيغي هول ،ومركز
لينكولن للجاز ،واملعهد العاملي للفنون والعالج
في كليفالند كلينيك ،وأوبرا املتروبوليتان ،ومسرح
الباليه األمريكي .وقد شارك العديد من الفنانني من
الواليات املتحدة األمريكية ضمن فعاليات املهرجان
طوال دوراته السابقة ،مثل وليد حوراني ،يفيم
برونفمان ،وجوشوا بيل ،وينتون مارساليس ،وناتالي
كول ،وأل جارو.

�ضيوف املهرجان

كلّ عام ،تدعو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
الشخصيات الرئيسية وقيادات الرأي الفاعلة في
القطاع الثقافي الدولي ،حلضور فعاليات مهرجان
أبوظبي واملشاركة في سلسلة ندواته احلوارية/
رواق الفكر ،األمر الذي يسهم في تعزيز مكانة
املهرجان عاملياً ،وتطوير عالقاته االستراتيجية
في قطاع الثقافة والفنون والصناعات اإلبداعية،
بل وميكّن املهرجان من تعزيز اجلهود ألجل إطالق
املشاريع املستقبلية الواعدة .في عام ،2014
استقبلت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون كبار
الشخصيات الضيوف في رحاب العاصمة اإلماراتية
حلضور مهرجان أبوظبي ،ومنهم:
معالي وليام رو

األستاذ الزائر للدبلوماسية العامة ،من كلية فليتشر
للدبلوماسية ،جامعة تافتس ،الواليات املتحدة األمريكية

بالوما أوشيا

مؤسس ومدير كلية امللكة صوفيا للموسيقى ،مؤسس ،ورئيس
مؤسسة  ،Albenizإسبانيا

األستاذ الدكتور حامت أبو السمح

جامعة امللك سعود ،كلية احلاسوب وعلوم املعلوماتية ،اململكة
العربية السعودية

الدكتور خالد عزام

مدير مدرسة أمير ويلز للفنون التقليدية ،اململكة املتحدة

جد بيرنشتاين

رئيس مركز لينكولن ،الواليات املتحدة األمريكية

جان لوك شوبالن

مدير مسرح دو شاتليه ،فرنسا

كوينسي جونز

منتج ومؤلف موسيقي

كمال قصار

مؤسس ورئيس مؤسسة التوثيق والبحث في املوسيقى العربية ،لبنان

أنيليس كوفمان

األمني العام ملسابقة بالوما أوشيا سانتاندر الدولية للبيانو ،إسبانيا

أريان كوك

مدير ومؤسس ،برنامج اإلقامة الفنية وتطوير الفنون @Collide
 ، CERNجنيف ،سويسرا

غيرفريد ستوكر

املدير الفني ،مركز آرس إلكترونيكا ،النمسا
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مهرجان �أبوظبي
حقائق و�أرقام
 115فعالية
طوال  29يوم ًا
يف  35موقع ًا
عرب الإمارات الـ 7

44

3

2014

33

جائزة مهرجان �أبوظبي

 13مبادرة

احتفت بالهوية الإماراتية

بي ــان ًا �صــحفي ًا يف  10دول خمتلفة

�أعمال تعر�ض لأول مرة يف الإمارات

%85

ن�سبة �شراء تذاكر الفعاليات

3

م�ستفيدين من مبادرة
منرب الإبداع

4
 38دولة ممثلة يف املهرجان

�شعار املهرجان :روح الدار �إبداع وابتكار

مليون درهم
قيمة املواد التحريرية
الإعالمية

10

م�ست�شفيات م�شاركة

56

جامعات وكليات م�شاركة

الدولة �ضيفة �شرف املهرجان :الواليات املتحدة الأمريكية

3

�شراكات �إ�سرتاتيجية
جديدة
مت �إطالق مبادرة ال�شباب يف املهرجان
98

2014

:

30
� 24ضيف ًا عاملي ًا
�إعالمي ًا

 1عمل يعر�ض لأول مرة يف اخلليج

70

فعالية �ضمن الربنامج التعليمي

22

29

فعالية �ضمن الربنامج الرئي�سي للمهرجان

فعالية �ضمن
الربنامج
املجتمعي

�أعمال تعر�ض لأول مرة
يف العامل العربي

3
 27مدر�سة ومركز م�شارك

3
�أعمال تكليف
ح�صري

� 29,183إجمايل عدد اجلمهور

%92
من الفعاليات جمانية

27
قيمة �أن�شطة العالقات العامة
مليون درهم

التي غطت املهرجان
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جائزة مهرجان
�أبوظبي
100

متنح جائزة مهرجان
�أبوظبي �سنوي ًا تقدير ًا
للأفراد املتميزين يف ما
يقدمونه من جهد م�ؤ ّثر يف
دعم الثقافة والفنون

أصبحت جائزة مهرجان أبوظبي ،التي يق ّدمها بالتعاون مع
شوبارد ،مقياسا ً عامليا ً للتميز الثقافي ،منذ إطالقها عام ،2012
حيث مت منحها في دورتها األولى للموسيقار اللبناني الراحل
الدكتور وليد غلمية ( ،)2011-1938وقد تسلّمها معالي رئيس
الوزراء السابق للجمهورية اللبنانية فؤاد السنيورة ،وأرملة
الراحل السيدة إلهام غلمية .كما مت منح جائزة مهرجان أبوظبي
 2013للنجم األسطورة بالسيدو دومينغو ملساهمته املتميزة
في منجز األوبرا العاملية ،ودعمه لألصوات األوبرالية من الشباب،
والتزامه الدؤوب باستقطاب جمهور جديد من محبي األوبرا.

ومبناسبة الدورة احلادية عشرة من مهرجان أبوظبي ،ق ّدم معالي
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،راعي املهرجان ،ثالث جوائز لثالثة
املتميزين كرس أصحابها حياتهم لإللهام املوسيقي
من الرواد
ّ
والفني للشباب والناشئة ،وهم :كوينسي جونز ،غوستافو
دوداميل وخوسيه أنطونيو أبريو.
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ال�شراكة يف
خدمة الإن�سانية

102

من م�ؤ�س�سة ذات نفع عام �إلى
نظرائها من امل�ؤ�س�سات غري الربحية،
ي�ستخدم مهرجان �أبوظبي الفنون
�أدا ًة لتحفيز العمل الإن�ساين واخلريي
ملا فيه خري الإن�سانية جمعاء

كعادته كلّ عام ،يتشارك مهرجان أبوظبي جناحه مع
الهيئات اإلنسانية وجمعيات العمل اخليري ،ويخصها بجزء
من عائدات تذاكر األمسيات ضمن برنامجه الرئيسي.
خص مهرجان أبوظبي في دوراته السابقة بالتبرع،
وقد
ّ
مجموعة من الهيئات اإلنسانية وجمعيات العمل اخليري
ومؤسسات التنمية اجملتمعية التالية :مراكز إيواء النساء
واألطفال ( ،)2010وبرنامج الغذاء العاملي ( ،)2011ومبادرة القلب
الشجاع ،مركز مرضى القلب األطفال في لبنان ( ،)2012و مبادرة
صندوق مالال لدعم حق الفتيات في التعليم ،من منظمة األمم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة (.)2013

في حزيران عام  ،2014حصلت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ،ممثل ًة
بأمينها العام ،سعادة الدكتور محمد عتيق الفالحي ،على تبرع
من عائدات بيع تذاكر مهرجان أبوظبي ،كما مت توقيع اتفاقية
شراكة بني الطرفني من شأنها أن تؤسس لسنوات قادمة من
التعاون البنّاء املشترك ،كما أن ّها تسلّط الضوء على الدور الذي
ميكن أن تلعبه الفنون في اجلهود اإلنسانية واخليرية.
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حتفيز االبتكار
يف الفنون
كل عام يسعى مهرجان أبوظبي إلطالق أعمال التكليف احلصري
لكبار الفنانني ،ساعيا ً إلى ترسيخ إرث التعبير الفني للعالم
جتسدها دولة اإلمارات العربية
من خالل املنصة اإلبداعية التي ّ
املتحدة.
في مجال املوسيقى ،دعمت مبادرة “منبر اإلبداع من مهرجان
أبوظبي” إصدار وتوزيع خمسة أعمال جديدة لفنانني .وفي الفترة
من سبتمبر  2013إلى ديسمبر عام  ،2014دعم املهرجان ثالثة
إصدارات استطاع جمهور وضيوف املهرجان خالل فعاليات
البرنامج الرئيسي االستماع لهم في بهو قاعة مسرح
قصر اإلمارات:

م�ؤ�س�سة التوثيق والبحث يف املو�سيقى
العربية (لبنان /الإمارات العربية املتحدة):
رواد الطرب من بالد ال�شام (�سوريا ،لبنان،
فل�سطني)

مجموعة أسطوانات تشتمل على  54أغنية لثمانية وعشرين
من رواد الطرب العرب في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع
القرن العشرين ،الفترة املهمة ولكن املنسية من تاريخ الغناء
واملوسيقى العربيني.

مكادي نحا�س (الأردن) :نور

األلبوم األخير للنجمة األردنية املتألقة مكادي نحاس ،تستعيد
فيه املنجز الفني الرائد ألغنيات عربية منسية ،في أمناط معاصرة
تتنوع بني البوب واجلاز ،مع احلفاظ على موروث فن املقام العريق،
واألمناط التقليدية للموسيقى العربية.

هبة القوا�س (لبنان)� :صوتي ال�سماء

جنمة األوبرا السوبرانو اللبنانية في ألبومها الثاني ،تق ّدم روائع
مختارات الشعر العربي من قصائد زاهي وهبي ،هدى نعماني،
عبد العزيز خوجة ،ندى احلاج وراغدة محفوظ .شاركت هبة
القواس في فعاليات مهرجان أبوظبي  ،2008وأصدرت ألبومها
األول “ألني أحيا” بدعم من مبادرة “منبر اإلبداع من مهرجان
أبوظبي” في عام .2011
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ي�سعى مهرجان �أبوظبي من خالل مبادرته
“منرب الإبداع” �إلى احت�ضان الطاقات
الفنية اخلالقة ودعمها يف �إطالق �أعمالها
الإبداعية بتكليف ح�صري من املهرجان،
والتعريف بها ومبنجزها الفني املتميز
في مجال الفنون التشكيلية ،يلعب مهرجان أبوظبي دورا ً محوريا ً
كداعم أساسي للفنانني التشكيليني عبر أعمال التكليف
احلصري .فباإلضافة إلى املنحوتات التي أجنزها الفنانون بتكليف
حصري في دورة العام “ ،2013وجهة نظر” للفنان التشكيلي
جالل لقمان (اإلمارات العربية املتحدة) و”طرب الثقافة” للفنان
التشكيلي مطر بن الحج (اإلمارات العربية املتحدة) ،ق ّدم
املهرجان في دورته احلادية عشرة للعام  2014ثالثة أعمال تكليف
حصري جديدة.

بيل فونتانا (الواليات املتحدة الأمريكية)

العمل الذي أجنزه رائد فن املنحوتات الصوتية بيل فونتانا بتكليف
حصري من املهرجان“ ،األصوات املتوازية :جسر الشيخ زايد” الذي
مت عرضه ألول مرة في شهر مارس ،سبقه إجناز العمل اآلخر
“أصداء الصحراء” .في تسجيل صوتي بثماني قنوات مع عرض
يجسد الروح
فيديو بتقنية عالية الوضوح ،استطاع فونتانا أن
ّ
احلية الكامنة في الكثبان الرملية في صحراء أبوظبي .وقد مت
عرض العمل الحقا ً في مركز “أو كي” للفن املعاصر في لينز
بالنمسا ،ثم عرض مجددا ً في شهر أكتوبر في املتحف الوطني
لفنون القرن احلادي والعشرين في العاصمة اإليطالية روما.

حممد كاظم (الإمارات العربية املتحدة)

كلّف مهرجان أبوظبي  2014الفنان اإلماراتي الرائد محمد
كاظم ،الذي مثّل دولة اإلمارات في بينالي البندقية الـ ،55بإجناز
عمله “الدائرة” ضمن مجموعته “االجتاهات” ،في مسلسله
“االجتاهات” املستمرة منذ فترة طويلة ،ويستخدم كاظم البيانات
جهاز حتديد املواقع اجلغرافية  GPSلتحديد البيئات الطبيعية
التي ال ميكن حتديدها كمياً ،ويحاول بواسطته أن يتت ّبع عالقته
باملناطق اجلغرافية واألراضي في مختلف أنحاء اإلمارات ،لتصبح
املواقع اجلغرافية أكثر اتصاال ً بالظواهر االجتماعية .عبر عمل
التكليف احلصري من املهرجان يخطو الفنان كاظم أبعد في
رسم شكل الدائرة باستخدام بيانات وإحداثيات الـ ، GPSمحوال ً
غير احملسوس إلى محسوس ،وعناصر اإلحداثيات النسبية إلى
أبجدية فنية متوهجة.
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:الربنامج الرئي�سي ملهرجان �أبوظبي
غو�ستافو دوداميل و�أورك�سرتا �سيمون
بوليفار ال�سيمفونية الفنزويلية

ABU DHABI FESTIVAL MAIN PROGRAMME:
GUSTAVO DUDAMEL & THE SIMON BOLIVAR
SYMPHONY ORCHESTRA OF VENEZUELA

 | مسرح قصر اإلمارات | ألول مرة في العالم العربي2014  يناير27
27th January 2014 | Emirates Palace Auditorium | Debut performance in the Arab world

108

109

جمموعة �أ�صيل للمو�سيقى العربية املعا�صرة
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التوثيق والبحث يف
املو�سيقى العربية

THE ASIL ENSEMBLE FOR ARAB
CONTEMPORARY MUSIC
IN PARTNERSHIP WITH THE FOUNDATION
FOR ARAB MUSIC ARCHIVING & RESEARCH

 كاسر األمواج | ألول مرة في اإلمارات العربية المتحدة، | مسرح أبوظبي2014  مارس27
17th March 2014 | Abu Dhabi Theatre | Debut performance in the UAE
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 اجتاهات:حممد كاظم
 ر�ؤى �صوتية و�أ�صداء ال�صحراء:بيل فونتانا
 من مهرجان2014 جائزة الفنون الت�شكيلية
�أبوظبي – جلف كابيتال

MOHAMMED KAZEM: DIRECTIONS
BILL FONTANA: ACOUSTICAL VISIONS &
DESERT SOUNDINGS
THE GULF CAPITAL-ABU DHABI FESTIVAL
VISUAL ARTS AWARD 2014

ً  قصر اإلمارات | ألول مرة عالميا، | الغاليري2014  أبريل20 -  مارس22
22nd March - 20th April 2014 | Emirates Palace Gallery | World Premiere
112
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�أ�سطورة اجلاز هريبي هانكوك مع حمدان
العربي
THE LEGENDARY HERBIE HANCOCK WITH
SPECIAL GUEST HAMDAN AL ABRI
 | مسرح قصر اإلمارات | ألول مرة في العالم العربي2014  مارس21
21st March 2014 | Emirates Palace Auditorium | Debut performance in the Arab world

114
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RENEE FLEMING OPERA GALA WITH MICHAEL
SCHADE AND THE DRESDEN PHILHARMONIC,
CONDUCTED BY SASCHA GOETZEL
23rd March 2014 | Emirates Palace Auditorium | Debut performance in the UAE
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 رينيه فليمينغ مع مايكل �شايد:�أم�سية الأوبرا
 بقيادة �سا�شا غوتزيل،و�أورك�سرتا در�سدن الفلهارمونية
 | مسرح قصر اإلمارات | ألول مرة في اإلمارات العربية المتحدة2014  مارس23
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فالدميري �أ�شكينازي و�أورك�سرتا االحتاد الأوروبي
لل�شباب مع عازف الت�شيللو غوتيه كابي�سون
VLADIMIR ASHKENAZY & THE EUROPEAN
UNION YOUTH ORCHESTRA WITH GAUTIER
CAPUCON, CELLO

 | مسرح قصر اإلمارات | ألول مرة في العالم العربي2014  مارس24
24th March 2014 | Emirates Palace Auditorium | Debut performance in the Arab world
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 روائع الغيتار:ميلو�ش
MILOS IN RECITAL: AN EVENING OF LATIN &
CLASSICAL GUITAR
 قصر اإلمارات | ألول مرة في العالم العربي، | قاعة االحتفاالت2014  مارس26
26th March 2014 | Emirates Palace Ballroom | Debut performance in the Arab world
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م�سرح الباليه الأمريكي – كوبيليا مع
�أورك�سرتا در�سدن الفلهارمونية
AMERICAN BALLET THEATRE PRESENTS
‘COPPELIA’ WITH THE DRESDEN
PHILHARMONIC
 | مسرح قصر اإلمارات | ألول مرة في اإلمارات العربية المتحدة2014  مارس29 و28
28th & 29th March 2014 | Emirates Palace Auditorium | Debut performance in the UAE
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 بالعربي:مي�شال فا�ضل
MICHEL FADEL IN CONCERT
 | مسرح قصر اإلمارات | ألول مرة في اإلمارات العربية المتحدة2014  مارس31
31st March 2014 | Emirates Palace Auditorium | Debut performance in the UAE
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