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HIS HIGHNESS
SHEIKH ABDULLAH BIN ZAYED AL NAHYAN
UAE Minister of Foreign Affairs & International Cooperation
Patron, Abu Dhabi Festival

إ ّنـــه لم ـــن دواع ـــي س ـــرورنا أن نحتف ـــل م ـــع مجموع ـــة أبوظب ـــي للثقاف ـــة والفن ـــون بذك ـــرى
مــــرور عشــــرين عامــــً علــــى تأسيســــها فــــي العــــام  ،1996وأن نحتفــــي بمــــرور عقديــــن
مهــــدت الطريــــق الســــتراتيجية ثقافيــــة نابضــــة بالحيــــاة،
مــــن الطاقــــة اإلبداعيــــة التــــي ّ
ـددة األبعـ ـ ــاد ،يتماشـ ـ ــي نجاحهـ ـ ــا مـ ـ ــع رؤيـ ـ ــة أبوظبـ ـ ــي  2030لتعزيـ ـ ــز المعرفـ ـ ــة،
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It is with great pleasure that we celebrate with ADMAF, in the 2016
edition of the Abu Dhabi Festival, two decades of creative energy that
have diligently promoted a vibrant and multi-dimensional cultural
strategy. Its resounding success resonates with Abu Dhabi's 2030 vision
regarding the cultivation of knowledge, creativity and innovation as
the basis of a happy and prosperous society that is able to face the
challenges of a globalised century with confidence and strength.

أن الثــروة الحقيقية
وقد أكّ ــد
ـدة مناســبات ّ
مؤســس الدولة ،الشــيخ زايد رحمــه اهلل ،في عـ ّ
ّ
وأن االس ـــتثمار ف ـــي بن ـــاء مؤسس ـــات تعليمي ـــة
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وثقافي ـــة ذات مس ـــتوى عالم ـــي ،س ـــتمنح أجي ـــال ه ـــذا الوط ـــن دورًا تاريخي ـــً ف ـــي صناع ـــة
المســـتقبل ،ومـــن خـــال إهـــداء منجـــز عشـــرين عامـــً مـــن العطـــاء الثقافـــي واإلنســـاني
ـإن مجموع ــة
والجه ــد اإلبداع ــي ،إل ــى س ــمو الش ــيخة فاطم ــة بن ــت مب ــارك (أم اإلم ــارات) ،ف ـ ّ
ـجل العرف ـــان والتقدي ـــر لرائ ـــدة الثقاف ـــة وداعم ـــة الم ـــرأة
أبوظب ـــي للثقاف ـــة والفن ـــون تس ــ ّ
ـموها منـــذ بدايـــة نشـــأة الدولـــة مـــع الشـــيخ زايـــد فـــي
فـــي اإلمـــارات ،حيـــث ســـاهمت ســ ّ
وضـــع رؤيـــة حضاريـــة لجعـــل المـــرأة شـــريكً فاعــ ً
ـدم والنهضـــة.
ـا فـــي مســـيرة التقــ ّ

The Founder of the UAE, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan,
has always maintained that the real wealth of our nation is in its young
people. Preparing them to take part in his historic journey meant
prioritising investment in the establishment of world-class educational
and cultural institutions that prepare young Emiratis for their destiny.
In dedicating its 20th anniversary to H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak
– Mother of the Nation – ADMAF pays tribute to a remarkable UAE
leader who, from early days, stood with Sheikh Zayed as his vision
was implemented, and ensured that women were an equal and active
partner in this period of momentous transition.

إن مهرجـــان أبوظبـــي  2016يعكـــس التـــزام اإلمـــارات تجـــاه الثقافـــة والفنـــون والمعـــارف،
ّ

The Abu Dhabi Festival 2016 echoes the UAE's commitment to
culture, arts and knowledge as partners in humanity, contributors
to the enhancement and promotion of intellectual development and
champions of enlightenment as the principles of life.

لق ــد أظه ــرت مجموع ــة أبوظب ــي للثقاف ــة والفن ــون ،بصفته ــا جه ــة حاضن ــة للمواه ــب ،وداعم ــة
للفنـــون ،وإحـــدى المجموعـــات المبدعـــة فـــي الدبلوماســـية الثقافيـــة ،والتمكيـــن االجتماعـــي،
أن الطري ــق إل ــى النج ــاح ل ــن يت ــم إى م ــن خ ــال تش ــجيع المجتم ــع ،وتفعي ــل دور الش ــباب في ــه،
ّ
وتحقي ــق مس ــتقبل أفض ــل للجمي ــع.

ADMAF, an incubator of talent, supporter of the arts and a creative
group of cultural diplomacy and social empowerment, has shown that
only by encouraging society and activating the young, success can be
achieved and, in turn, a better future for all.

لك ـــي نش ـــارك البش ـــرية ونس ـــهم معه ـــا ف ـــي النه ـــوض واالرتق ـــاء بالذائق ـــة اإلنس ـــانية
واحتض ـــان التنوي ـــر كمب ـــدأ م ـــن مب ـــادئ الحي ـــاة.

معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية المعرفة
راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

HIS EXCELLENCY
SHEIKH NAHAYAN MABARAK AL NAHYAN
UAE Minister of Culture & Knowledge Development
Patron, Abu Dhabi Music & Arts Foundation

ألن
"االلت ـ ــزام بالثقاف ـ ــة" ف ـ ــي األم ـ ــس ،والحاض ـ ــر ،والمس ـ ــتقبل ،ش ـ ــعا ٌر وق ـ ــول ،ومنج ـ ــزٌ وفع ـ ــلّ ،
األمان ـــة الت ـــي نحمله ـــا تج ـــاه دولتن ـــا اإلم ـــارات العربي ـــة المتح ـــدة تتمث ـــل ف ـــي أن نعم ـــل جميع ـــً
بتوجيه ـ ــات قيادتن ـ ــا الرش ـ ــيدة لتعزي ـ ــز الثقاف ـ ــة وتنمي ـ ــة المعرف ـ ــة ،ولتك ـ ــون اإلم ـ ــارات وجه ـ ــةً
عالمي ـــة لإلب ـــداع ومنص ـــة عالمي ـــة لابت ـــكار.
إن مهرج ـــان أبوظب ـــي ف ـــي دورت ـــه الثالث ـــة عش ـــرة للع ـــام  ،2016يمث ـــل محط ـــةً نوعي ـــة لجه ـــة
ّ
تزامنـــــه مـــــع احتفاليـــــة مـــــرور عشـــــرين عامـــــً علـــــى تأســـــيس مجموعـــــة أبوظبـــــي للثقافـــــة
والفن ـ ــون ،بم ـ ــا يعني ـ ــه ذل ـ ــك م ـ ــن تراك ـ ــم معرف ـ ــي خ ـ ــاق ومنج ـ ــز ثقاف ـ ــي رائ ـ ــد ،وع ـ ــدت ب ـ ــه
البدايـــــات المتواضعـــــة ،وبـــــات بعـــــد عشـــــرين عامـــــً ،أداة أصيلـــــة ،إماراتيـــــة عالميـــــة ،لتحفيـــــز
الفعـــــل الثقافـــــي والحـــــراك اإلبداعـــــي ،تعكـــــس رؤيـــــة أبوظبـــــي الثقافيـــــة وتم ّثـــــل ريادتهـــــا
العالميـــــة ومكانتهـــــا كعاصمـــــة للثقافـــــة والفنـــــون.
كم ـ ــا يمث ـ ــل مفص ـ ـ ً
ـا تاريخي ـ ــً ومحط ـ ــة وف ـ ــاء وامتن ـ ــان ،كون ـ ــه يه ـ ــدي منج ـ ــز العش ـ ــرين عام ـ ــً
لمقـــــام ســـــمو الشـــــيخة فاطمـــــة بنـــــت مبـــــارك ،رئيســـــة االتحـــــاد النســـــائي العـــــام الرئيـــــس
األعلـــى لمؤسســـة التنميـــة األســـرية رئيســـة المجلـــس األعلـــى لألمومـــة والطفولـــة ،أم اإلمـــارات،
حفظه ـ ــا اهلل ،حام ـ ـ ً
ـا عه ـ ــد االلت ـ ــزام بمس ـ ــيرتها ف ـ ــي العط ـ ــاء اإلنس ـ ــاني والعم ـ ــل التطوع ـ ــي،
ومس ـــتنيرًا برؤيته ـــا اإلنس ـــانية ودوره ـــا القي ـــادي ف ـــي نش ـــر قي ـــم التس ـــامح واإلخ ـــاء والح ـــوار.
يس ـ ــرني أن أع ّب ـ ــر ع ـ ــن أعم ـ ــق مش ـ ــاعر التقدي ـ ــر للس ـ ــيدة ه ـ ــدى الخميس-كان ـ ــو ،مؤس ـ ــس
مجموع ـــة أبوظب ـــي للثقاف ـــة والفن ـــون ،مثني ـــً عل ـــى دوره ـــا ف ـــي توجي ـــه دف ـــة س ـــفينة ه ـــذه
المجموع ـ ــة ف ـ ــي إث ـ ــراء الرؤي ـ ــة الثقافي ـ ــة ألبوظب ـ ــي ،واس ـ ــتلهام م ـ ــوروث القي ـ ــم الكب ـ ــرى م ـ ــن
إرث المغف ـــور ل ـــه ب ـــإذن اهلل الش ـــيخ زاي ـــد رحم ـــه اهلل ،وقي ـــادة مس ـــيرة المجموع ـــة ف ـــي االلت ـــزام
بالثقاف ـــة ،وتحفي ـــز المي ـــول الفني ـــة واالرتق ـــاء بوع ـــي المجتم ـــع بأهمي ـــة الفن ـــون ودوره ـــا المؤث ـــر
ف ـ ــي التنمي ـ ــة المس ـ ــتدامة.
كم ـ ــا إن ـ ــه لمص ـ ــدر اعت ـ ــزاز ل ـ ــي ،أن أرح ـ ــب كل ع ـ ــام ،بضي ـ ــوف مهرج ـ ــان أبوظب ـ ــي م ـ ــن كب ـ ــار
الضي ـ ــوف والفناني ـ ــن ،ورواد اإلب ـ ــداع ونج ـ ــوم الثقاف ـ ــة ،وه ـ ــم يقصدونن ـ ــا م ـ ــن أنح ـ ــاء العال ـ ــم،
ليعيشـــــوا تجربـــــة الفـــــرادة اإلماراتيـــــة ،والتميـــــز الفنـــــي الـــــذي تحققـــــه عاصمتنـــــا الحبيبـــــة
أبوظب ـ ــي ،فأه ـ ـ ً
ـا به ـ ــم جميع ـ ــً ،ولتك ـ ــن تجاربه ـ ــم ومنجزه ـ ــم نبراس ـ ــً ألجيالن ـ ــا الش ـ ــابة ف ـ ــي
صقـــــل المواهـــــب وتجريـــــب الفنـــــون وترســـــيخ ركائـــــز مجتمـــــع اإلبـــــداع.

I am delighted to congratulate the Abu Dhabi Music & Arts Foundation
upon the occasion of its 20th year anniversary. Its accomplishments
have been, and continue to be, a great source of pride. The Foundation
has contributed to the major cultural renaissance that Abu Dhabi is
currently witnessing; a place that, through God’s will, is becoming a
global cultural capital.
ADMAF’s artistic initiatives enrich our lives, strengthen national identity
and embed the values of creativity within society. In addition, it plays
an important role in assuring our commitment as a pioneering nation to
artistic and cultural collaborations with others around the world.
I have witnessed the great advancements that ADMAF has made over
the last two decades. It began with limited resources yet with strategic
planning by the Founder – my dear sister, Hoda Al Khamis-Kanoo – and
the team, ADMAF has become a significant cultural institution in record
time, undertaking initiatives both regionally and internationally. It has
contributed to the development of audiences for the arts and appetites
for culture, accomplishing happiness and increasing the quality of life of
society as a whole. This is in addition to its successful role in knowledge
development as well as capacity development for arts and culture in
Abu Dhabi and across the seven Emirates. ADMAF has also supported
creativity and innovation by collaborating with universities and colleges
and in enlightening everyone about the importance of arts and culture.
First and foremost, the success of ADMAF is a result of the care and
attention given by Abu Dhabi to culture, creativity and innovation. This
is due to our wise leadership represented by H.H. Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Ruler of Abu Dhabi, and his
unconditional support of these important fields of humanity.
I would also like to highlight the endeavours of H.H. Sheikh Mohammed
bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy
Supreme Commander of the UAE Armed Forces, who is committed to
ensuring that Abu Dhabi and the wider UAE become a successful model
of cultural advancement – a global communication tool that reaffirms
the values of tolerance and understanding.

سعادة
محمد المبارك
رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
الشريك االستراتيجي لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

HIS EXCELLENCY
MOHAMMED AL MUBARAK
Chairman, Abu Dhabi Tourism & Culture Authority
ADMAF Strategic Partner

تُب ــر ُز ال ــدورة الثالث ــة عش ــرة لمهرج ــان أبوظب ــي ه ــذا الع ــام ،تاريخن ــا الغن ــي وارتباطن ــا الوثي ــق

Our rich history and deep affinity to culture and heritage is encapsulated
by this year’s Abu Dhabi Festival and echoes the commitment of our
country’s leadership to position the city and Emirate as a global capital
for culture and knowledge.

يقدمـــه العالـــم وأبوظبـــي ،وأن ننقـــل إلـــى العالـــم
نســـعى ألن نمـــد الجســـور بيـــن أفضـــل مـــا ّ
تقدمـــه أبوظبـــي .إن الثقافـــة التـــزام جماعـــي ،وعلـــى ٍّ
كل منّـــا أن يـــؤدي دوره فـــي
أفضـــل مـــا ّ
تطـــور الثقافـــة وتنميـــة المعرفـــة ،مـــن خـــال التحفيـــز الخـــاق والواعـــي للفنـــون لتكـــون إرثنـــا
وتراثنـــا للغـــد.

Our aim is to bring the best of the world to Abu Dhabi and take the very
best of Abu Dhabi to the world. Culture is a collective commitment and
we all play a part in its development through careful nurturing of the
arts so it can become the heritage of tomorrow.

إننــا فــي هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة نلتــزم بتعريــف العالــم بتراثنــا العريــق ومنجزنــا
الثقافــي وتقاليدنــا الحيــة ،ونهــدف عبــر فعالياتنــا العديــدة إلــى ترســيخ الــدور الثقافــي المتميــز
والريــادي إلمــارة أبوظبــي واالرتقــاء بمكانتهــا وتأكيــد إســهامها الفاعــل فــي مشــهد الثقافــة
العالميــة ،ونحــن ،كشــركاء اســتراتيجيين لمجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون ،نفخــر بتعاوننــا
المشــترك فــي دعــم والترويــج للتم ّيــز الفنــي الــذي يقــوم علــى االحتفــاء بالتــراث وتحفيــز االبتــكار.

Abu Dhabi Tourism & Culture Authority is committed to promoting the
heritage, culture and traditions of the Emirate worldwide. Its activities
are designed to support the Emirate’s evolution into a world-class
destination which makes a unique contribution to the global cultural
landscape. As a strategic partner of ADMAF, we are proud to support
and promote artistic excellence entwined with heritage and innovation.

تُعل ــي مجموع ــة أبوظب ــي للثقاف ــة والفن ــون الت ــي تحتف ــل ه ــذا الع ــام بذك ــرى م ــرور عش ــرين
عامـــً علـــى تأسيســـها ،قيـــم اإلنســـانية ،والشـــراكة ،وتســـهم الروابـــط العميقـــة التـــي تجمـــع
ـد مهرج ــان أبوظب ــي المث ــال األفض ــل لم ــا
بينن ــا ف ــي تعمي ــق التاح ــم واالحتف ــاء بالتن ــوع ،ويع ـ ُّ
يمك ــن أن نحقق ــه م ــن خ ــال عملن ــا مع ــً ف ــي بن ــاء إرث الوط ــن ومس ــتقبل األجي ــال.

Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF), this year celebrating
its 20th anniversary, has always stood for humanity, our commonality
– the deep bonds we share and the ties that create unity and celebrate
diversity. The Abu Dhabi Festival is a perfect example of what we can
achieve working together to help build a legacy for future generations.

كأبنـــاء مجتمـــع إماراتـــي ريـــادي ،يجـــب أن نلتـــزم التزامـــً وثيقـــً بالثقافـــة ،بغـــرض جعلهـــا متاحـــة
للجمي ــع ،لي ــس فق ــط ف ــي اإلم ــارات الس ــبع ب ــل ف ــي المنطق ــة والعال ــم ،وال يك ــون ه ــذا االلت ــزام
إال عب ــر دع ــم وتش ــجيع الفناني ــن ف ــي دوره ــم لجع ــل الثقاف ــة والت ــراث عنصري ــن رئيس ــين م ــن
عناصـــر وجودنـــا وحيـــاة مجتمعاتنـــا.

As one society we must commit again to culture; make it more
accessible to all – not just here in the seven Emirates but regionally and
internationally – and support and encourage artists to keep culture and
heritage a central pillar of our communities.

ـس الت ــزام قيادتن ــا الرش ــيدة بترس ــيخ مكان ــة أبوظب ــي عاصم ــةً عالمي ــةً
بالثقاف ــة والت ــراث ،وتعك ـ ُ
للثقاف ــة والمعرف ــة.

سعادة
ميشيل ميراييه
سفير الجمهورية الفرنسية
الدولة ضيف شرف مهرجان أبوظبي 2016

HIS EXCELLENCY
MICHEL MIRAILLET
Ambassador of the Republic of France
Abu Dhabi Festival 2016 Country of Honour

تحتفــــــي مجموعــــــة أبوظبــــــي للثقافــــــة والفنــــــون فــــــي عــــــام  2016بالذكــــــرى الســــــنوية
العشـ ـ ــرين لتأسيسـ ـ ــها ،وهـ ـ ــي مناسـ ـ ــبة مميـ ـ ــزة للتذكيـ ـ ــر بإنجـ ـ ــازات المجموعـ ـ ــة والتزامهـ ـ ــا
طويــــل األمــــد تجــــاه الثقافــــة والفنــــون فــــي اإلمــــارة والمنطقــــة عمومــــً .وتأكيــــدًا علــــى هــــذا
االلتـ ـ ــزام ،أطلقـ ـ ــت المجموعـ ـ ــة مهرجـ ـ ــان أبوظبـ ـ ــي فـ ـ ــي عـ ـ ــام  2004والـ ـ ــذي أصبـ ـ ــح اليـ ـ ــوم
العبــــــً رئيســــــيً فــــــي إثــــــراء المشــــــهد الثقافــــــي إلمــــــارة أبوظبــــــي .يســــــتقطب المهرجــــــان
نخبــــة مــــن أفضــــل الفنانيــــن إلــــى اإلمــــارة ،كمــــا يســــاهم بدعــــم مشــــاريع التكليــــف الفنــــي
المبتكــــرة وتعزيــــز مختلــــف أشــــكال التعبيــــر الثقافــــي ،ويشــــكل ســــمفونية ثقافيــــة غنيــــة
تجسـ ـ ــد رؤيـ ـ ــة القيـ ـ ــادة الرشـ ـ ــيدة فـ ـ ــي ترسـ ـ ــيخ مكانـ ـ ــة دولـ ـ ــة اإلمـ ـ ــارات كمركـ ـ ــز عالمـ ـ ــي رائـ ـ ــد
ّ
للثقافـ ـ ــة والمعرفـ ـ ــة.

In 2016, Abu Dhabi Music & Arts Foundation is celebrating its 20 th
anniversary. Such a milestone is certainly the right moment to
commemorate an achievement and to renew a long-term commitment
to culture and the arts. Abu Dhabi Festival, created by ADMAF in 2004,
embodies this commitment each year and has become a key player
of the Emirate’s cultural landscape. Bringing the best artists to Abu
Dhabi, commissioning original projects, fostering cultural expression,
this ‘symphony of cultures’ echoes the remarkable vision of the UAE
leadership to establish this country as a global centre for culture and
knowledge.

وح ّل ــت جمهوري ــة فرنس ــا ضي ــف ش ــرف عل ــى ال ــدورة الثالث ــة عش ــرة م ــن مهرج ــان أبوظب ــي الت ــي
ُأقيم ــت تح ــت رعاي ــة س ــمو الش ــيخ عب ــداهلل ب ــن زاي ــد آل نهي ــان ،وزي ــر الخارجي ــة والتع ــاون الدول ــي
اإلمارات ــي .وش ـ ّ
ـكل ذل ــك مص ــدر فخ ــر واعت ــزاز بالنس ــبة ل ــي وللفرنس ــيين جميع ــً؛ ونح ــن س ــعداء
ج ــدًا بعاقاتن ــا الثقافي ــة طويل ــة األم ــد م ــع دول ــة اإلم ــارات ،والت ــي س ــاهمت مجموع ــة أبوظب ــي
للثقاف ــة والفن ــون بترس ــيخها عل ــى م ــر الس ــنين.

For this 13th edition, held under the patronage of H.H. Sheikh Abdullah
bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs & International
Cooperation, France is the Country of Honour. This is obviously, for
my fellow citizens and I, a source of pride and joy. Indeed, we are very
proud of the long-lasting cultural relationship that we have with the
UAE, to which ADMAF has been contributing over the years.

إن ــه لش ــرف كبي ــر لن ــا أن نلتق ــي بأصدقائن ــا اإلماراتيي ــن ونج ــدد التزامن ــا المش ــترك تج ــاه دع ــم
الثقافـــة والفنـــون؛ حيـــث نســـعى جاهديـــن اليـــوم إلـــى محاربـــة النزعـــة الظاميـــة فـــي العالـــم،
الماســـة إلـــى دعـــم الفنانيـــن ،وتفعيـــل مشـــاركة مجتمعاتنـــا فـــي
والتـــي تؤكـــد مـــدى الحاجـــة
ّ
ذواق وملت ــزم .وم ــن ه ــذا المنطل ــق ،تدع ــم فرنس ــا
ـور
ـ
جمه
ـى
ـ
عل
المش ــهد الفن ــي باالعتم ــاد
ّ
جه ــود مهرج ــان أبوظب ــي ف ــي تمكي ــن الجمي ــع عب ــر أنح ــاء اإلم ــارات والعال ــم العرب ــي وخارج ــه
مـــن الوصـــول إلـــى مكنونـــات المشـــهد الثقافـــي الـــذي يلعـــب دورًا محوريـــً فـــي تعزيـــز وحـــدة
وتنـــوع اإلنســـانية.

It is an honour for us to stand by our Emirati friends and to renew with
them our pledge for culture. In today’s world, as we all have to fight
against obscurantism, it is absolutely paramount to support artists, to
engage societies in art, and to rely on truly committed audiences. In
this regard, France supports Abu Dhabi Festival’s continuing efforts in
making culture accessible to more and more people across the seven
Emirates, across the Arab world and beyond. For culture highlights both
the unity and the diversity of humanity.

سعادة
هدى الخميس-كانو
المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

HER EXCELLENCY
HODA AL KHAMIS-KANOO
Founder & Artistic Director, Abu Dhabi Festival
Founder, Abu Dhabi Music & Arts Foundation

لدولــة اإلمــارات الريــادة فــي جهــاد الفكــر والمعرفــة ومعتــرك الفعــل الثقافــي والحضــاري الخــاق،
وهــي تتــوج رؤيتهــا الثاقبــة ورســالتها النهضويــة الصائبــة بعشــرات الماحــم الثقافيــة ،مــن
قمــم للمعرفــة ،ومعــارض دوليــة للكتــاب ،والفنــون ،وأســابيع وطنيــة لابتــكار.
فــي ظــل هــذه المنجــزات نحتفــل بمــرور عشــرين عامــً علــى تأســيس مجموعــة أبوظبــي للثقافــة
والفنــون ،فــكل الشــكر والعرفــان لقيادتنــا الرشــيدة ،وكل الوفــاء للوطــن.
ولســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،أم اإلمــارات ،ودورهــا فــي إلهــام األجيــال وبنــاء الرجــال،
نهــدي منجــز العشــرين عامــً مــن العمــل الثقافــي التطوعــي التــي اســتلهمنا خالهــا توجيهــات
ســموها ،وســرنا فيهــا علــى نهجهــا الريــادي فــي العطــاء بــا حــدود ،فــي تحفيــز المعرفــة،
ّ
وترســيخ مبــادئ التنميــة المجتمعيــة ،والتاحــم الوطنــي ،وتمكيــن المــرأة.
ـموها اســتلهمنا العزيمــة وريــادة المبــادرة ،ومــن البنيــة المعرفيــة الراســخة التــي
مــن مدرســة سـ ّ
مبــادرات خاقــةً فــي المعرفــة والبحــث العلمــي
أسســها تع ّلمنــا العطــاء الــذي ترجمنــاه
أرســت
ٍ
َ
والتعليــم ،فــي التنميــة المجتمعيــة والعمــل الثقافــي ،والتكاتــف المجتمعــي.
ألن الثقافــة هويــة وعامــة وجــود ،وخيــار وفعــل إرادة ،انعقــد مهرجــان أبوظبــي  ،2016تحــت
شــعار "االلتــزام بالثقافــة" ،حيــث نجــدد التزامنــا بتعزيــز الحركــة الثقافيــة ،وترجمــة رســالة اإلمــارات
اإلنســانية والمعرفيــة.
اليــوم ،وفــي خضــم الصراعــات التــي يشــهدها العالــم مــن حولنــا ،نحــن أحــوج مــا يكــون إلــى
الفنــون التــي توحــد الشــعوب ،وتبنــي مســتقب ً
ا أكثــر إشــراقً ألجيالنــا القادمــة ،وبينمــا تجتــاح
الصراعــات المنطقــة ،ترســل اإلمــارات رســائل المحبــة والســام إلــى العالــم ،وتعلــي رايتهــا علــى
خارطــة الثقافــة العالميــة واجهــة لإلبــداع وجســرا للحــوار وملتقــى للحضــارات والثقافــات.
"مســيرةُ األلــف ميــل تبــدأ بفكــرة ،ومعكــم ،وبدعمكــم ،بدأناهــا بعشــرين خطــوة ،بعشــرين عامــً
مــن اإلنجــاز ،عشــرين عامــً مــن االلتــزام بالثقافــة".

As the Arabian Gulf’s largest celebration of arts and culture, the
Abu Dhabi Festival stands as a beacon of creativity and an advocate of
cross-cultural understanding. From modest beginnings, its impact today
resonates far beyond culture, helping to unite, empower and, above all,
inspire society.
Culture does not just ‘happen’. It is a fundamental part of human
civilisation undertaken by individuals, societies and mankind. This
absolute certainty has guided us from our humble beginnings to today.
Culture is a collective commitment. Every time a society has chosen to
turn its back on culture, barbarity has taken root. By degrading culture,
societies degrade themselves. Mindful of these painful lessons and
steeped in the riches of our own culture and those of many others, let
us commit again as a society, as a country and as a people – to culture.
As we celebrate the 20 th anniversary of ADMAF, we renew our
commitment and invite you to join us. Make your own ‘Pledge for
Culture’ by creating art, enrolling your children in a music club, or
taking your family to a museum. Whatever it takes, keep culture alive
!and give it vitality
It is our duty as a nation to uphold the cradle of learning that has been
at the very heart of the UAE vision since its founding. The Abu Dhabi
Festival has always embraced every artform and every section of
society – bringing the best of the world to Abu Dhabi, and taking the
;very best of Abu Dhabi to the world. It will continue to nurture culture
– the deep bonds we share and the diversity that distinguishes us
always developing, always innovating.
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نبـــذة عـــن مهرجـــان أبوظبـــي
ABOUT ABU DHABI FESTIVAL
تتــوج جهــود مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون فــي احتفاليــة
فــي كل عــام،
ّ
عالميــة للثقافــة يتــم فيــه تــزاوج اإلبــداع فــي الدولــة مــع مســتويات عالميــة مــن
أشــكال التعبيــر الفنــي.

Each year ADMAF’s endeavours culminate in an international
celebration of culture that marries the nation’s creativity with
world-class artistic expression.

تأس ــس مهرج ــان أبوظب ــي ع ــام  2004تح ــت رعاي ــة س ــمو الش ــيخ عب ــد اهلل ب ــن زاي ــد آل نهي ــان،

Founded in 2004 under the patronage of H.H. Sheikh Abdullah bin
Zayed Al Nahyan, the then UAE Minister of Information & Culture,
Abu Dhabi Festival began as a modest platform for culture in the heart
of the UAE capital. Between 2007 and 2011, the Festival was granted
the Patronage of H.H. General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the
UAE Armed Forces. In 2012, it received the patronage of H.E. Sheikh
& Nahayan Mabarak Al Nahyan, today’s UAE Minister of Culture
Knowledge Development. In 2016, the Festival once again received the
generous patronage of H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, now
UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation.

اإلسهام في إثراء الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبي
يسـ ـ ــتمد مهرجـ ـ ــان أبوظبـ ـ ــي مبادئـ ـ ــه مـ ـ ــن مبـ ـ ــادئ األب المؤسـ ـ ــس المغفـ ـ ــور لـ ـ ــه بـ ـ ــإذن اهلل
تعالـ ـ ــى الشـ ـ ــيخ زايـ ـ ــد بـ ـ ــن سـ ـ ــلطان آل نهيـ ـ ــان وهـ ـ ــي :التسـ ـ ــامح ،واالحتـ ـ ــرام ،والتنويـ ـ ــر ،بمـ ـ ــا
يعكــــس رؤيــــة العاصمــــة اإلماراتيــــة كوجهــــة رائــــدة ومم ّيــــزة للثقافــــة والفــــن واإلبــــداع علــــى
المســــتوى العالمــــي .وبمكانــــه فــــي مدينــــة عالميــــة مزدهــــرة تولــــي أهميــــة كبيــــرة للفنــــون،
والتعليــــم ،والثقافــــة ،يلعــــب المهرجــــان دورًا جوهريــــً عبــــر توســــيع آفــــاق اإلبــــداع واالبتــــكار
مـ ـ ــن خـ ـ ــال الفنـ ـ ــون .ومـ ـ ــن خـ ـ ــال برامجـ ـ ــه  -الرئيسـ ـ ــي ،والتعليمـ ـ ــي ،والمجتمعـ ـ ــي  -يصـ ـ ــل
المهرجـ ـ ــان إلـ ـ ــى جميـ ـ ــع أنحـ ـ ــاء الدولـ ـ ــة ،ويشـ ـ ــرك األطفـ ـ ــال ،والشـ ـ ــباب ،والكبـ ـ ــار مـ ـ ــن مختلـ ـ ــف
الجنســــيات ،ويقــــدم لهــــم تجــــارب مفيــــدة ال تنســــى ،تعمــــل علــــى توحيــــد الــــزوار والمقيميــــن
والمواطنيـ ـ ــن معـ ـ ــً.

Reflecting the Abu Dhabi vision
Reflecting the vision of the UAE capital as an international cultural
crossroads, the Abu Dhabi Festival is rooted in the principles of the
country’s founding father, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan:
tolerance, respect and enlightenment. As a thriving metropolis
that places art, education and culture at the fore, the Festival plays
an intrinsic role by further expanding the boundaries of creativity
& and innovation through the arts. Through its Main and Education
Community programmes, it permeates the farthest reaches of the
UAE, engaging children, young people and adults while providing
memorable and meaningful experiences that unite visitors, residents
and citizens alike.

التفاعل مع الجمهور
في كل عام ،يلتقي فنانون من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي ليبهرونا بعروضهم
المختلفة ،ويشاركونا األنشطة المختلفة ،ونستلهم منهم الكثير .وبفضل شبكة عالمية
من الشركاء الثقافيين وصلت إلى  33شريكً ،نجح المهرجان في تعزيز قاعدته الجماهيرية
وزيادتها خال ثاثة عشر عامً فقط .مع أكثر من  54فعالية ،في  41موقعً عبر اإلمارات السبع،
رسخ المهرجان في دورة  2016سمعته الرائعة كونه "مهرجان المهرجانات" ،وباإلضافة إلى
ّ
أعمال التكليف الحصري ،والشراكات الدولية ،أتيحت للجمهور فرصة االطاع على أعمال فنية
وطنية ،وعالمية عرضت ألول مرة ،وتميزت باحتفائها بالعبقرية الخاقة لإلنسانية.

Engaging Audiences
Each year, artists from around the world converge on Abu Dhabi to
perform, engage and inspire. Strengthened by a growing network of 33
partners, the Festival has increased its audience dramatically over 13
years. With 54 events in 41 venues across the seven Emirates, the 2016
edition maintained the Festival’s formidable reputation as a ‘Festival of
Firsts’. Alongside commissioned works and international collaborations,
audiences experienced national, regional and world premieres that
celebrated the creative genius of mankind.

وزي ــر اإلع ــام والثقاف ــة ف ــي تل ــك الفت ــرة ،وزي ــر الخارجي ــة والتع ــاون الدول ــي لدول ــة اإلم ــارات
العربي ــة المتح ــدة حالي ــً ،وب ــدأ كمنص ــة متواضع ــة للثقاف ــة ف ــي قل ــب العاصم ــة اإلماراتي ــة.
مـــا بيـــن عامـــي  2007و ،2011حظـــي المهرجـــان برعايـــة كريمـــة مـــن الفريـــق أول ســـمو
الش ــيخ محم ــد ب ــن زاي ــد آل نهي ــان ،ول ــي عه ــد أبوظب ــي ،نائ ــب القائ ــد األعل ــى للق ــوات المس ــلحة.
وف ــي الع ــام ُ ،2012أ قي ــم المهرج ــان تح ــت رعاي ــة معال ــي الش ــيخ نهي ــان مب ــارك آل نهي ــان،
وزي ــر الثقاف ــة والش ــباب وتنمي ــة المجتم ــع .أم ــا مهرج ــان أبوظب ــي  2016فق ــد أقي ــم برعاي ــة
كريم ــة م ــن س ــمو الش ــيخ عب ــداهلل ب ــن زاي ــد آل نهي ــان ،وزي ــر الخارجي ــة والتع ــاون الدول ــي.

االستثمار في المستقبل
منــــذ بداياتــــه ،يضــــع مهرجــــان أبوظبــــي التعليــــم ضمــــن أهــــم أولوياتــــه انطاقــــً مــــن رؤيــــة
المؤس ــس والمدي ــر الفن ــي للمهرج ــان ،س ــعادة ه ــدى الخميس-كان ــو .ويوف ــر المهرج ــان فرص ــً
متع ــددة للش ــباب واألطف ــال م ــن س ــن  18ش ــهرًا فم ــا ف ــوق ،عب ــر العم ــل م ــع مجموع ــة كبي ــرة
م ــن الش ــركاء التعليميي ــن .وم ــن خ ــال إثب ــات أهمي ــة التعلي ــم القائ ــم عل ــى الفن ــون ،ف ــإن ه ــذا
البرنامـــج التعليمـــي التحفيـــزي المزدهـــر ،يســـتثمر فـــي تطويـــر عقـــول الناشـــئة ،ويســـهم فـــي
تشـــكيل قـــادة الغـــد مـــن خـــال غـــرس بـــذور االبتـــكار الخـــاق فـــي شـــباب اليـــوم.
مهرجان الجميع
ما يزيد عن  %90من فعاليات مهرجان أبوظبي متاحة للجمهور بدعوة عامة ،في جميع أنحاء
الدولة .وباإلضافة إلى المشاركة في تنظيم فعاليات عالمية مهمة مثل ساعة األرض ،وأعمال
التكليف الحصري الجديدة لفنانين إماراتيين ليستمتع بها الجميع ،يعمل برنامج المهرجان
مع شركاء محليين في مجاالت متخصصة مثل قطاعات االحتياجات الخاصة ،والصحة ،والرعاية
االجتماعية لتوفير تجارب فريدة تدعم الخدمات القائمة التي تقدم لمجموعات معينة بما في
ذلك مرضى المستشفيات ،والذين يعانون من إعاقات كبيرة ومتعددة.

Investing in the Future
Since its inception, Abu Dhabi Festival has placed education at its core,
building upon the vision of the Festival’s Founder and Artistic Director,
Hoda Al Khamis-Kanoo. By working with a range of academic partners,
it presents a wealth of opportunities for children and young people
aged 18 months and upward. By demonstrating just how effective
arts-based learning can be, this thriving and motivational educational
programme invests in the development of young minds; shaping
tomorrow’s leaders by sowing the seeds of creative innovation today.
Access for All
Today, over 90% of Abu Dhabi Festival is free, providing events
across the country. In addition to staging high profile events and
commissioning exciting new works by Emirati artists for everyone to
enjoy, the Festival programme also works with local partners in the
special needs, health and welfare sectors to provide unique experiences
that complement existing provision for specific groups including
hospital patients and those with profound and multiple disabilities.
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مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
في  20عامًا
& 20 YEARS OF ABU DHABI MUSIC
ARTS FOUNDATION

في العام الذي يمثل محطة مفصلية في مسيرة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،تم
إهداء منجز العشرين عامًا من النجاح إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،أم اإلمارات.

In the Foundation’s milestone year, its success was dedicated
to H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak, Mother of The Nation.

تأسسـت مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون فـي عـام  ،1996وهـو نفـس العـام الـذي أصبحـت
فيـه أبوظبـي عاصمـة رسـمية للبـاد بموجـب الدسـتور النهائـي لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة.
وعلى مدى السـنوات العشـرين الماضية ،ح ّلـت المجموعة فـي صدارة المشـهد الثقافـي للدولة؛
منصاتهـا وبرامجهـا المختلفـة بدعـم مختلـف أشـكال التعبيـر الفنـي وترسـيخ
وسـاهمت عبـر
ّ
الثقافـة والفـن فـي صلـب الحيـاة بالدولة.

In 1996, the same year that Abu Dhabi was officially named the
nation’s capital, Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) was
born. For two decades, ADMAF has been at the forefront of the UAE’s
cultural sector. Through its platforms and programmes, it has enabled
artistic expression to blossom while embedding culture at the heart of
the nation.

وتامـس المجموعـة اليـوم حيـاة  40ألـف شـخص مـن مختلـف أنحـاء اإلمـارات سـنويً .وقـد نجحـت
فـي ابتـكار أسـاليب جديـدة تضمـن مسـاهمة الفـن فـي إثـراء حيـاة المجتمـع بـدءًا مـن المسـارح
والمعـارض وصـوالً إلـى المـدارس وريـاض األطفـال والمستشـفيات ومراكـز االحتياجـات الخاصـة.
إن نجـاح مسـيرة مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون مـا بيـن التأسـيس فـي العـام  1996لغايـة
العـام  2016نهديـه إلـى مقـام سـمو الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك ،أم اإلمـارات ،لدورهـا الرائـد
ّ
شـكل طـوال العشـرين عامـً الماضيـة ،مصـدر إلهـام وتحفيـز وتشـجيع.
والداعـم الـذي

Today, ADMAF touches the lives of 40,000 people across the UAE
annually. From theatres and galleries to schools, nurseries, hospitals
and special needs centres, it has pioneered new ways in which the
arts can benefit society. The Foundation’s success was dedicated to
H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak, Mother of The Nation, a pioneer who
continues to inspire.

وتسهم الثقافة في تمكين البلدان من االزدهار ،وإثراء مخيلة الشعوب وتوسيع آفاق
تفكيرهم ،فض ً
يتردد صداه حول العالم؛ ولذلك
ا عن دورها كنبراس لابتكار واإلبداع الذي
ّ
حرصت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون خال السنوات العشرين الماضية على تسخير قوة
الثقافة لما فيه خير وفائدة الجميع .ومن خال مهرجان أبوظبي الذي يمثل تتويجً لجهودها
السنوية ،تسلط المجموعة الضوء على المشهد الثقافي في اإلمارات من خال عروض األداء
والمعارض والفعاليات التي تمتّع الزوار كافة.

Culture gives people their identity and enables countries to engage in
exchange and dialogue. In doing so, they flourish, becoming global
beacons of innovation and creativity.

واستقطبت المجموعة خال مسيرتها نخبة من األسماء والفنانين المرموقين على
المستويين المحلي والدولي ،وال سيما نجـوم المسرح والشاشة الذين حضر الكثيرون منهم
ألول مـرة إلى الدولة بما فيهم هيربي هانكوك ،وكيفن سبيسي ،وباسيدو دومينغو،
ووينتون مارساليس ،ونجوم قاعة "كارنيغي" ومسرحي "بولشوي" و"مارينسكي" .كما احتفت
شمة ،ومارسيل
بإبـداعات العالم العربي عبر ميادين كثيرة من خال أعمال زها حديد ،ونصير ّ
خليفة ،ووليد غلمية ،ورشيد القريشي .من جهة ثانية ،شهدت المجموعة بزوغ نخبة من
الفنانين والموسيقيين وصنّاع األفام اإلماراتيين مثل فيصل الساري ،وسارة القيواني ،وحمدان
العبري ،ونجوم الغانم ،ومطر بن الحج ،وجال لقمان ،وعزة القبيسي وغيرهم الكثير.
َ

Delving into ADMAF’s archive, names of national and international
significance pour forth. We have welcomed to our shores the stars of
stage and screen, many for the first time; from Herbie Hancock, Kevin
Spacey, Plácido Domingo and Wynton Marsalis to Carnegie Hall, The
Bolshoi and The Mariinsky. We have celebrated the magic of the Arab
world through the work of Zaha Hadid, Naseer Shamma, Marcel Khalife,
Walid Gholmieh and Rachid Koraïchi. And we have seen the UAE’s very
own musicians, artists and filmmakers rise to prominence; from Faisal
Al Saari, Sara Al Qaiwani and Hamdan Al Abri to Nujoom Al Ghanem,
Mattar Bin Lahej, Jalal Luqman and Azza Al Qubaisi, to name but a few.
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إن كتاب "مجموعة أبوظبي في عشرين
عامًا" مصحوبًا بالفيلم الوثائقي والموقع
اإللكتروني الخاصين بالمناسبة ،يستعيد
تاريخ اإلنجاز منذ بدايات التأسيس لغاية
اليوم ،ويروي قصة ملهمة من خالل
الذين لعبوا دورًا أساسيًا في مسيرة
تطور المجموعة ،بما في ذلك أولئك
الذين أسهموا ،وفي مجاالت عملهم
وتخصصهم ،في إبراز الدور الكبير
للمجموعة في ميادين الثقافة والتعليم
والمجتمع.

The ‘ADMAF 20’ book, film and
microsite looks back on ADMAF’s
contribution to culture, education
and society.
The inspirational story is told
through the people who have
played an essential role in the
Foundation’s development,
including those whose careers it
has nurtured.

��
ADMAF
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االلــــتزام بالثقــــافة
A PLEDGE FOR CULTURE

فـــي العـــام الـــذي احتفلنـــا فيـــه بمـــرور عشـــرين عامـــًا علـــى تأســـيس مجموعـــة
أبوظبــــي للثقافــــة والفنــــونّ ،
مثــــل مهرجــــان أبوظبــــي فرصــــة مهمــــة لتأكيــــد
االلتــــزام المتجــــدد للمجموعــــة فــــي إطــــار دورهــــا الرئيســــي المتمثــــل فــــي
"االلتــــزام بالثقافــــة".

In ADMAF’s 20 th anniversary year, the Abu Dhabi Festival
marked a significant opportunity for the Foundation to make
a renewed commitment to the core principal of its mission – a
steadfast pledge for culture.

هــدى الخميس-كانــو ،المؤســس والمديــر الفنــي لمهرجــان أبوظبــي ،مؤســس مجموعــة
أبوظبــي للثقافــة والفنــون ،تســ ّلط الضــوء علــى هــذه المهمــة األساســية بقولهــا" :إن الثقافــة
هــي التــزام جماعــي ،وقــد ع ّلمنــا التاريــخ أن األمــم التــي ال تضــع الثقافــة فــي أعلــى ســلم
أولوياتهــا ،ســتفقد قــوة الثقافــة وتغــرق فــي التطــرف والتخلــف ،فحيــن يرتقــي الفعــل الثقافــي
ترتقــي المجتمعــات .وبالنظــر إلــى الــدروس المؤلمــة عبــر التاريــخ والتحديــات التــي نواجههــا،
ّ
ظــل غنــى ثقافتنــا وعراقتهــا ،وغنــى وعراقــة الثقافــات األخــرى ،علينــا جميعــً االلتــزام
وفــي
مجــددًا بالثقافــة ،كمجتمــع ،كدولــة وكشــعب".

Hoda Al Khamis-Kanoo, Founder and Artistic Director of the Abu Dhabi
Festival and ADMAF Founder explains this fundamental mission:
"Culture is a collective commitment. Every time a society has chosen to
turn its back on culture, barbarity has taken root. By degrading culture,
societies degrade themselves. Mindful of these painful lessons and
steeped in the riches of our own culture and those of many others, let
us commit again as a society, as a country and as a people – to culture.

"وفــي مناســبة احتفالنــا بمــرور عشــرين عامــً علــى تأســيس مجموعــة أبوظبــي للثقافــة
والفنــون ،أكّ دنــا التزامنــا ،بــل ووجهنــا الدعــوة إلــى جمهــور مهرجــان أبوظبــي وكذلــك المجتمــع
بأســره لانضمــام إلينــا فــي تأكيــد "االلتــزام بالثقافــة" ٌ
كل علــى طريقتــه ،عبــر الخلــق الفنــي ،أو
تســجيل األطفــال فــي نــوادي الموســيقى ومراكــز الفنــون ،أو اصطحــاب العائلــة واألصدقــاء
فــي زيــارة إلــى متحــف .مهمــا تطلــب األمــر ،فقــد كان يحدونــا األمــل بــأن يكــون هــذا االلتــزام
المجتمعــي بالثقافــة أداة تحفيــز لحــراك ثقافــي حيــوي وخــاق ومبــدع".

As we celebrate the 20th anniversary of ADMAF, we have renewed our
commitment, inviting our audiences as well as society at large to join us
in making their own individual ‘Pledge for Culture’. These pledges could
be creating art, enrolling children in a music club, or taking family and
friends to a museum. Whatever it takes, we hope this pledge will keep
"!culture alive and give it vitality

خـال المهرجـان ،كان كل فـرد مندفعـً لتأكيـد التزامـه الخـاص بالثقافـة ،مـن الضيـوف الدولييـن
الذين يمثلـون المؤسسـات الثقافيـة العالميـة الرائـدة ،وكبـار الفنانين المشـاركين ضمـن برنامج
فعاليات المهرجـان الرئيسـية ،إلـى الطـاب اإلماراتيين وأسـرهم وأفـراد الجمهور مـن المواطنين
والمقيميـن.

During the festival, everyone was encouraged to make their own
individual pledges – from international guests representing leading
cultural institutions and main festival performers to local students,
families and audience members. Captured on film, social media
channels and a commemoratory tree in Umm Al Emarat Park, more
than 800 pledges were made, which have generated more than 2.6
million social media impressions to date. The vibrant and productive
conversation continues throughout the Foundation’s 20th anniversary
year and beyond.

هـذا االلتـزام األصيـل بالثقافـة تـم توثيقـه عبـر فيلـم ،وعبـر قنـوات التواصـل االجتماعـي الخاصـة
بمهرجـان أبوظبـي ومجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون ،وكذلـك مـع شـجرة "تذكاريـة" تمـت
تعهـد بااللتـزام بالثقافـة تـم توثيقهـا ،وتفاعـل
زراعتهـا فـي حديقـة "أم اإلمـارات" ،أكثـر مـن 800
ٍ
معهـا أكثـر مـن  2.6مليـون عبـر وسـائل التواصـل االجتماعـي حتـى اللحظـة .ويسـتمر الحـوار
الحيـوي والمثمـر فـي رحـاب ذكـرى مـرور عشـرين عامـً علـى تأسـيس المجموعـة ،بـل ومـا بعدهـا.
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أنا وزوجتي تعهدنا بااللتزام بالثقافة عبر تعزيز وتطوير
قدم
الثقافة في وطننا اإلمارات العربية المتحدة ،الوطن الذي ّ
لي ولعائلتي الكثير :الحياة التي يمكننا أن نفخر بها ،الفرص
المتاحة لنتطور ونكبر ،والثقافة التي ال تزال تثري حياتنا.

خالد العامري
صحفي ومذيع
My wife and I made pledges to promote and
advance the culture of the UAE, our home. It has
given my family and I so much; lives we can be
proud of, opportunities to grow, and a culture
that continues to enrich our lives.
KHALID AL AMERI
Columnist & Commentator
التزامي بالثقافة يكون أوالً عبر االستماع إلى األصوات
ّ
الفنية وتحديها في المقابل .كفنان ،إن االلتزام بالثقافة يتمثل
في مساهمتي قدر اإلمكان في هذا الحوار الفني الخالق ،أن
أطرح أسئلتي الصعبة التي تثري هذا التحدي.

سالم براهيمي
صانع أفام ،ومستشار مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
My pledge for culture would be first to listen to
artistic voices and to challenge them in return.
As an artist, my pledge is to contribute as best
I can to this conversation, to offer my own
challenging questions.
SALEM BRAHIMI
Film Producer & ADMAF Advisor

الـــتزامي بالثقـــافة هـــو خلـــق إبـــداع متجـــدد.

فيليب أبيلواغ
مصمم غرافيك
My pledge for culture is perpetual excitement.
PHILLIPPE APELOIG
Graphic Designer
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إلي هي أقرب صلة يمكننا أن نقيمها
ّ الثقافة بالنسبة
، إنه لشرف لي أن أكون هنا.ما بين الشعوب والمجتمعات
.للمشاركة وتمثيل الثقافة التي أنتمي إليها

سعادة خوسيه إيخينيو ساالريتش
سفير مملكة إسبانيا لدى اإلمارات

Culture for me is the closest link that we can
find between people and societies. It is an
honour to be here, to participate and to bring a
part of my own culture.
H.E. JOSÉ EUGENIO SALARICH
Ambassador of Spain
ّ الثقافة هي ما تقوم به
كل يوم من أجل إعطاء معنى
. نحن في دوامة دائمة من التقدم التكنولوجي.لحياتك
 "ما مغزى ما:يحتاج المرء معها للتوقف وطرح السؤال
ّ
ستمكنك من الحصول على
 الثقافة وحدها التي،"أقوم به؟
 وهذا هو السبب في أن يكون "االلتزام بالثقافة.الجواب
."التزامًا وجوديًا مالزمًا لحياتك كلها

الدكتور غسان سامة
عميد كلية باريس للشؤون الدولية
Culture is what you do every day in order to
give meaning to your life. We are in a permanent
whirlwind of technological advancement. One
needs to stop and ask ‘what is the meaning of
what I am doing?’ – there, only culture can get
you to the beginning of an answer. That is why
a ‘Pledge for Culture’ is a pledge to find meaning
for your whole life.
ّ بأن
ّ  أنا أؤمن،االلتزام بالثقافة هو التزام خاص
فرد منا
كل
ٍ
ّ وأي ثقافة
.يمثل
عليه أن
ّ يجسد من يكون ومن أين يأتي
ّ
ّ أنا أحب حقيقة
أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تقوم
بالكثير في سبيل االستثمار في بناء أجيال قادمة تحترم
.هو ّيتها وثقافتها وأصالتها

فرانكو ألينا
My pledge for culture starts with my own. I
believe that everyone must embrace who they
are and where they came from. I love the fact
that, in the UAE, so much is being done to
ensure future generations value their roots.
FRANCO ALINA

DR. GHASSAN SALAMÉ
Dean, Paris School of International Affairs
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جـــوائز مهـــرجـــان أبوظــبي
THE ABU DHABI FESTIVAL AWARDS

بالتعــــاون مــــع شــــوبارد ،تقــــدم جائــــزة مهرجــــان أبوظبــــي ســــنويًا لواحــــد أو
أكثــــر مــــن أصحــــاب العطــــاءات االســــتثنائية واإلنجــــازات فــــي مجــــال الفنــــون
والثقافــــة.

Presented with Chopard, The Abu Dhabi Festival Award is given
annually to individuals for outstanding lifetime contributions to
arts and culture.

أصبحــت جائــزة مهرجــان أبوظبــي ،التــي تقــدم بالتعــاون مــع "شــوبارد" ،معيــارًا للتميــز الثقافــي.
وقــد تــم منــح الجائــزة فــي نســختها األولــى عــام  2012إلــى روح الموســيقار والملحــن اللبنانــي
الدكتــور وليــد غلميــة ( ،)2011 - 1938وقــد اســتلمها معالــي فــؤاد الســنيورة ،رئيــس الــوزراء
اللبنانــي األســبق وأرملــة الدكتــور غلميــة الســيدة إلهــام غلميــة.

The Abu Dhabi Festival Award has become the benchmark of cultural
excellence. Inaugurated in 2012, the first award commemorated the
career of the eminent Lebanese conductor and composer, Dr. Walid
Gholmieh (1938–2011), and was received by H.E. Fouad Siniora, former
Prime Minister of the Republic of Lebanon and Dr Gholmieh’s widow,
Elham. In 2013, Plácido Domingo was honoured for his contribution to
opera, his support of young practitioners and his tireless commitment
to nurturing new audiences. To mark the 11th edition of the Abu Dhabi
Festival in 2014, an unprecedented three awards were bestowed
upon three outstanding individuals who have dedicated their lives to
inspiring and engaging youth in music: José Antonio Abreu, Gustavo
Dudamel and Quincy Jones.

وبمناسـ ــبة النسـ ــخة الثانيـ ــة عشـ ــرة للمهرجـ ــانُ ،منحـ ــت جائزتـ ــا أبوظبـ ــي لعـ ــام  2015الثنيـ ــن
مــــن أشــــهر قــــادة األوركســــترات فــــي العالــــم :إيفــــان فيشــــر وريــــكاردو موتــــي لعطائهــــم
الامحـــدود للموســـيقى وتشـــجيعهم المســـتمر إلشـــراك المواهـــب الشـــابة فـــي الحفـــاظ علـــى
اإلرث العريـــق للموســـيقى الكاســـيكية .وفـــي نفـــس الســـياق ،تـــم منـــح الجائـــزة أيضـــً إلـــى روح
الكونـ ــت جان-بييـ ــر دوالنـ ــوا ( ،)2014 - 1935اسـ ــتلمها نجلـ ــه بيرنـ ــارد دوالنـ ــوا ،رئيـ ــس كليـ ــة
الملكـ ــة إليزابيـ ــث للموسـ ــيقى فـ ــي بلجيـ ــكا.

In 2015, to mark Abu Dhabi Festival’s 12 th edition, awards were given
to two of the world’s leading conductors, Iván Fischer and Riccardo
Muti. Both continue to push the boundaries of their practice while
engaging the young in upholding the rich legacy of classical music. In a
similar vein, a posthumous award was received by Bernard de Launoit,
President of the Queen Elisabeth Music College in Belgium, on behalf of
his father, Comte Jean-Pierre de Launoit (1935–2014).

اليـوم ،وفي الوقـت الذي تسـخّ ر مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنون أقصـى جهودها فـي خدمة
الثقافـة ،يواصـل مهرجـان أبوظبـي احتفـاءه بمنجـز المبدعيـن الـرواد مـن جميـع أنحـاء العالـم،
قـدم المهرجـان جائزتـه لراقصـة الباليـه والناشـطة البيئيـة النجمـة سـيلفي
ففـي العـام ّ ،2016
غييـم ،والملحـن الحائـز علـى جائـزة األوسـكار غابرييـل يـارد ،واألديـب الكبيـر أميـن معلـوف.

Today, as ADMAF harnesses the power of culture, Abu Dhabi
Festival continues to commend pioneers around the world. In 2016,
awards were given to dancer and conservationist Sylvie Guillem,
the Oscar-winning composer Gabriel Yared and renowned author
Amin Maalouf.

تعكـ ــس جائـ ــزة سـ ــيلفي غييـ ــم الحداثـ ــة ،وتمثـ ــل تكريسـ ــً إماراتيـ ــً لإلبـ ــداع العالمـ ــي الخـ ــاق،
إســـهامً فـــي النهضـــة الثقافيـــة المتجـــددة ،أمـــا منـــح الجائـــزة لغابرييـــل يـــا ِرد فيعكـــس أهميـــة
موحــــدة لإلنســــانية ،فيــــارد جمــــع منجــــز الموســــيقى العربيــــة والغربيــــة معــــً،
اإلبــــداع كقــــوة
ّ
وموس ــيقاه ،وه ــو الحاص ــل عل ــى ع ــدة جوائ ــز عالمي ــة تقدي ــرًا لمنج ــزه الموس ــيقي ،ه ــي خلي ــط
مـ ــن الحداثـ ــة واألصالـ ــة التـ ــي تمتـ ــد عبـ ــر الشـ ــرق والغـ ــرب .بينمـ ــا ُمنـ ــح األديـ ــب الكبيـ ــر أميـ ــن
معلـ ــوف جائزتـ ــه تقديـ ــرًا للجهـ ــود االسـ ــتثنائية التـ ــي بذلهـ ــا فـ ــي إبـ ــراز الهويـ ــة العربيـ ــة فـ ــي
ـاء
أعمالـ ــه التـ ــي تهتـ ــم بالتاريـ ــخ الغنـ ــي للعـ ــرب ودورهـ ــم الرائـ ــد فـ ــي حـ ــوار الحضـ ــارات .واحتفـ ـ ً
بمنجــــزه األدبــــي الــــذي يحمــــل طابــــع البحــــث المتقــــن وتســــليط الضــــوء علــــى العاقــــة بيــــن
الهويـ ــة ،والشـ ــرق والغـ ــرب.

Sylvie Guillem’s award reflects modernity, a dedication to creative
innovation and a contribution to a cultural renaissance. Gabriel Yared’s
award is a symbol of the importance of a unified creativity, one that
brings Arabic and Western approaches together. The recipient of
multiple awards, Yared’s music is a blend of essences and originality
traversing East and West. Author Amin Maalouf was awarded in
recognition of his exceptional capacity to distil the Arab identity with
works that celebrate the rich history of the Arab people and their
pioneering role in the dialogue of civilisations. Maalouf’s writings are
characterised by meticulous research that highlights the relationship
between identity, East and West.

فــي مهرجــان  ،2013تــم تكريــم باســيدو دومينغــو لعطائــه لألوبــرا ،ودعمــه للموســيقيين
الشــباب ،والتزامــه التــام باجتــذاب واحتضــان جماهيــر جديــدة.
وبمناســبة النســخة الحاديــة عشــرة مــن مهرجــان أبوظبــي ،تــم ألول مــرة فــي عــام  ،2014منــح
ثــاث جوائــز لثاثــة أشــخاص متميزيــن ممــن كرســوا حياتهــم إللهــام الشــباب وإشــراكهم فــي
الموســيقى :خوســيه أنطونيــو أبريــو ،وغوســتافو دوداميــل ،وكوينســي جونــز.
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أعلــى( :مــن اليســار إلــى اليميــن) ســعادة عبــد الرحمــن غانــم
ـدم
المطيوعــي ،ســفير اإلمــارات لــدى المملكــة المتحــدة * يقـ ّ
جائــزة مهرجــان أبوظبــي إلــى ســيلفي غييــم .ســعادة عبــد
اهلل علــي مصبــح النعيمــي ،ســفير اإلمــارات لــدى منظمــة
يقــدم جائــزة المهرجــان إلــى غابرييــل يــارد.
اليونســكو،
ّ
ســعادة طــارق الشــحي ،القائــم بأعمــال ســفارة اإلمــارات فــي
يقــدم جائــزة المهرجــان إلــى األديــب أميــن معلــوف.
فرنســا
ّ

Facing Page: (from left to right) Sylvie Guillem
presented by H.E. Abdul Rahman Ghanim Al
Mutaiwee, UAE Ambassador to the United
Kingdom: Gabriel Yared presented by Ambassador
Abdullah Ali Musbeh Al Nuaimi, UAE Representative
to UNESCO: Amin Maalouf presented by Tareq Al
Shehi, Chargé d’Affaires, UAE Embassy to France.

أعلــى( :الصــف األول) ،جائــزة مهرجــان أبوظبــي مــن تصميــم
شــوبارد ،الدكتــور وليــد غلميــة (نالهــا عــام  ،)2012الســيدة
إلهــام غلميــة وســعادة فــؤاد الســنيورة( .الصــف الثانــي)
بالســيدو دومينغــو ( ،)2013غوســتافو دوداميــل (،)2014

Above: (top row) The Abu Dhabi Festival Award
& designed by Chopard; Mrs Elham Ghomieh
;)H.E. Fouad Siniora (for Dr Walid Gholmieh
)Placído Domingo (2013); (second row
Gustavo Dudamel (2014); José Antonio Abreu
)(2014); Quincy Jones (2014); (third row
;)Comte Jean-Pierre de Launoit (2015
;)Bernard de Launoit (2015); Riccardo Muti (2016
(fourth row) Iván Fischer (2016).

خوســيه أنطونيــو أبريــو ( .)2014كوينســي جونــز ،)2014
(الصــف الثالــث) الكونــت جــان بييــر دوالنــوا ( ،)2015برنــارد
دوالنــوا ( .)2015ريــكاردو موتــي (( ،)2016الصــف الرابــع)
إيفــان فيشــر (.)2016
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منصــة إبــداعيـة إماراتية
THE NATION’S STAGE

وصنّ ــــاع األفــــالم
مــــن الفنانيــــن التشــــكيليين إلــــى ُكتّ ــــاب األعمــــال المســــرحية ُ
وانتهــــاء بالموســــيقيين ،شــــهد مهرجــــان أبوظبــــي هــــذا العــــام مشــــاركة
ً
فاعلــــة ألكثــــر مــــن مئتــــي إماراتــــي فــــي برنامــــج فعالياتــــه.
يكتـف مهرجـان أبوظبـي فـي دورتـه الثالثـة عشـرة بتقديـم أكبـر مجموعـة مـن الفنانيـن،
لـم
ِ
الموسـيقيين ،صنـاع األفـام ،الكتـاب والمبدعيـن اإلماراتييـن ،فـي تاريخـه فحسـب ،بل أظهـر أيضً
عما سـبق .وتم ّيـزت دورة العام  2016مـن المهرجـان بالربط الوثيق
ّ
تنوعً أكبـر في مجاالت اإلبـداع ّ
والتفاعلي بيـن الفنانيـن المك ّرسـين من الـرواد والفنانيـن والمبدعيـن الناشـئين ،كما أبـرزت دور
الرواد فـي التوجيـه والتدريب عبـر النـدوات حـول التعليـم وأدواره ،وآليـات احتضان مواهـب الجيل
الجديـد مـن المبدعيـن والفنانيـن ،عبـر المنصـات اإلبداعيـة المتعـددة.

From visual artists to filmmakers and musicians, more than 200
UAE citizens contributed to this year’s Abu Dhabi Festival.
The 13th Abu Dhabi Festival not only featured the largest contingent of
Emirati artists, musicians, filmmakers, writers and creative minds in
the Festival’s history, it also convened a greater diversity of creative
disciplines than ever before. The 2016 Festival was characterised by a
remarkable rapport between established and emergent practitioners,
with leaders taking on mentoring and tutoring roles, nurturing the next
generation of talent, across multiple platforms.

بالحديث عـن هـذه المقاربـة الثنائية ،احتفـى المهرجـان بالمخرجـة اإلماراتيـة نجوم الغانـم بعرض
فيلمهـا الحائـز علـى العديـد مـن الجوائـز "سـماء قريبـة" ،بينمـا أسـهمت المخرجـة الغانـم فـي
االسـتثمار فـي الجيـل القـادم مـن المبدعيـن عبـر "دورة صانعـي األفـام الشـباب" .وفـي سـنتها
األولـى ،انطلقت مبـادرة تدريـب مخرجي األفـام اإلماراتيين الشـباب بإشـراف نجـوم الغانـم وقيادة
ّ
ترشـح لنيـل جائـزة األوسـكار والحائـز علـى جائـزة األكاديميـة
أعضـاء فريـق فيلـم "ذيـب" ،الـذي
البريطانيـة لفنـون السـينما والتلفزيـون ،كمـا قامـت "ورشـة اإلمـارات المسـرحية" بإشـراف وقيـادة
نجـوم المسـرح اإلماراتـي الدكتـور حبيـب غلـوم العطـار ،مرعـي الحليـان ،وليـد الزعابـي ،وعـاء
النعيمـي باحتضـان مواهـب وتدريـب مجموعـة مختـارة مـن المبدعيـن الشـباب مـن الممثليـن
والكتـاب والمخرجيـن الناشـئين.

Taking on this dual approach, Nujoom Al Ghanem was celebrated with
a public screening of her award-winning film ‘Nearby Sky’, while the
acclaimed filmmaker herself invested in future generations through
the Young Filmmakers’ Circle. In its inaugural year, the Festival’s film
training initiative was moderated by Al Ghanem and led by the team
behind Oscar-nominated, BAFTA award-winning film ‘Theeb’. Similarly,
the UAE Theatre Circle brought together the prolific expertise of Dr.
Habib Ghuloom Al Attar, Meri Al Halyan, Waleed Al Zaabi and Ala’a
Al Nuaimi to develop a select group of budding actors, writers and
directors.

"إمـارات الـرؤى" ،المعـرض التشـكيلي المصاحب للمهرجـان ،كان مـن أكثـر اإلنجـازات طموحً على
ً
عمـا
اإلطـاق مـن بيـن العديـد مـن معـارض الفنـون التشـكيلية اإلماراتيـة ،فقـد جمـع عشـرين
جديـدًا بتكليف حصـري ،إلى جانـب  30عم ً
ا مـن مقتنيـات مجموعة أبوظبـي للثقافـة والفنون أو
مسـتعار مـن قبـل فنانين.

’Portrait of a Nation’, the Festival exhibition, was one of the most
ambitious ever stagings of an all Emirati-show with 20 new
commissions featured alongside 30 loaned and gifted works. Artists
;propagated their talents for all via an extended educational programme
Mohammed Al Astad led a workshop for Emirati students on the
;Emirates Palace Beach, teaching his unique ‘beach pearls’ technique
Sarah Al Agroobi, Aisha Juma and Hind bin Demaithan discussed
their work at Emirates Palace Gallery; following the Festival, to mark
International Museum Day, Mohammed Ahmed Ibrahim led a workshop
on land art with students from the University of Sharjah where his
‘Portrait of a Nation’ commissioned artwork enabled them to explore his
pioneering practice.

الموسـع الـذي
اسـتعرض الفنانـون مواهبهـم أمـام الـزوار عبـر فعاليـات البرنامـج التعليمـي
ّ
تضمنـه المعـرض ،حيـث أشـرف الفنـان محمد األسـتاد علـى ورشـة عمـل فنيـة للطـاب اإلماراتيين
ً
ناقـا للمشـاركين تقنيتـه الخاصـة المسـماة "دانـات الشـواطئ" .كما
على شـاطئ قصـر اإلمـارات،
ناقشـت كل مـن سـارة العقروبـي وعائشـة جمعـة وهنـد بـن دميثـان أعمالهـن فـي نـدوة حوارية
فـي غاليـري قصـر اإلمـارات .و ُب َعيـد انتهـاء فعاليـات المهرجـان ،واحتفـاالً بمناسـبة اليـوم العالمي
للمتاحـف ،أشـرف محمـد أحمـد إبراهيـم علـى ورشـة حـول فـن األرض مـع طـاب مـن جامعـة
الشـارقة حيـث ّ
مكنهـم عملـه المنجـز بتكليـف حصـري مـن مهرجـان أبوظبـي والـذي ُعـرض فـي
معـرض "إمـارات الـرؤى" مـن استكشـاف والتعـرف علـى تجربتـه الفنيـة الرائـدة.
فـي رحـاب الموسـيقى ،احتفـى مهرجـان أبوظبـي  2016بمواهـب الموسـيقيين اإلماراتييـن فـي
مبادرتيـن مختلفين ،فقد عزف موسـيقيو اإلمـارات الشـباب عبر الدولـة ضمن مبادرة "الموسـيقى
فـي المستشـفيات" وأسـهموا بتحسـين ظـروف حيـاة وصحـة المرضـى والـزوار .وخـال فعاليـة
"المهرجـان فـي الحديقـة" اسـتمتع سـكان العاصمـة بعـروض عـزف موسـيقي مبـدع مـن عازفـي
الغيتـار والبيانـو اإلماراتييـن علـى خشـبة مسـرح حديقـة أم اإلمـارات فـي أبوظبـي.
كما تـم توقيـع مذكرة تعـاون بيـن مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون وبين اتحـاد كُ تّـاب وأدباء
اإلمـارات خـال المهرجـان .وعكـس التوقيـع علـى المذكـرة احتفـال مهرجـان أبوظبـي بالمنجـز
الكتـاب" ،المبـادرة
األدبـي اإلماراتـي العريـق ،ضمـن فعاليـات السـنة الثانيـة مـن مبـادرة "رواق ِ
احتفـاء بالكتـاب والتأليـف اإلماراتـي مـن مهرجـان أبوظبـي ،حيـث ُدعـي خمسـة
األدبيـة الخاقـة
ً
مؤلفيـن إماراتييـن لنشـر وتوقيـع إصداراتهـم األدبيـة بدعـم مـن المشـروع.
وفـي ذكـرى مـرور عشـرين عامـً علـى تأسـيس المجموعـة ،شـهدنا مشـاركة مـا ال يقـل عـن 202
إماراتيـً وعبـر أماكـن مختلفـة فـي الدولـة ،لعـرض مواهبهـم وتحفيـز الميـول الفنيـة والثقافيـة
لـدى الجيل القـادم ،بمـا يترجـم ثبـات وديمومـة العمـل التي قامـت بـه مجموعـة أبوظبـي للثقافة
والفنـون فـي تطويـر الفنـون منـذ تأسـيها فـي العـام .1996

In the realm of music, the talents of Emirati musicians were celebrated
in two diverse settings. The nation’s young musicians performed across
the UAE in ‘Music in Hospitals’, enriching quality of life and well-being
for patients and visitors. During ‘Festival in the Park’, residents of the
capital enjoyed performances from Emirati guitarists and pianists on
the Umm Al Emarat Park stage.
A letter of cooperation was signed between ADMAF and Emirates
Writers’ Union during the Festival. Celebrating the depth of Emirati
literary talent, the signing took place during the second edition of Riwaq
Al Kitab, the Festival’s new writing programme which brought together
five Emirati authors to release their latest publications backed by the
initiative.
In ADMAF’s 20th anniversary year, a record-breaking 202 Emirati citizens
took to venues across the country to display their own talents and to
nurture arts and culture development in the next generation – testament
to the enduring and sustainable arts development work ADMAF has
been doing since 1996.
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(مــن اليســار إلــى اليميــن ،بحســب الصــف) عائشــة جمعــة ،نجــوم الغانــم ،عفــراء عتيــق ،طــالب أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية ،عمــار العطــار ،آمنــة الدبــاغ ،فاطمــة المزروعــي ،إيمــان
الهاشــمي ،فيصــل الســاري ،عــزة القبيســي ،حمــدان بطــي الشامســي ،هنــد بــن دميثــان ،خالــد مزينــة ،خالــد البنــا ،خالــد الشــعفار.
(from left to right by row) Aisha Juma, Nujoom Al Ghanem, Afra Atiq, students of the Emirates Diplomatic Academy, Ammar Al Attar, Amna Al Dabbagh,
Fatema Al Mazrouei, Eman Al Hashemi, Faisal Al Saari, Azza Al Qubaisi, Hamdan Buti Al Shamsi, Hind bin Demaithan, Khalid Mezaina, Khalid Al Banna, Khalid Shafar.
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خليــل عبــد الواحــد ،لطيفــة بنــت مكتــوم ،ليلــى جمعــة ،محمــد أحمــد إبراهيــم ،محمــد األســتاد ،ســعيد المدنــي ،ســالمة نصيــب ،ســارة العقروبــي ،علــي العبــدان ،طــالب جامعــة زايــد ،محمــد
العوضــي مــع خالــد الريســي ،إيمــان الهاشــمي ،علــي أبــو الريــش ،محمــد نــور الديــن ،شــيماء المرزوقــي ،أســماء الكتبــي وميثــاء الخيــاط.
Khalil Abdul Wahid, Lateefa Bint Maktoum, Layla Juma, Mohammed Ahmed Ibrahim, Mohammed Al Astad, Saeed Al Madani, Salama Nasib, Sarah Al Agroobi, Ali Al
Abdan, students of Zayed University, Mohammed Al Awadi and Khalid Al Rayssi, Eman Al Hashemi, Ali Abu Al Reesh, Mohammed Nouraldin, Shaima Al Marzooqi,
Asma Al Ketbi and Maitha Al Khayat.
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وليــد الزعابــي ،حمــد الطائــي ،أعضــاء فرقــة ســما كوراتيــت ،الدكتــور حبيــب غلــوم العطــار ،مرعــي الحليــان ،زينــب الهاشــمي ،فرقــة مســرح عيــال زايــد ،أحمــد العنــزي ،المســتفيدون مــن منحــة
التميــز الثقافــي والمنتســبون لبرنامــج القيــادات اإلعالميــة الشــابة.
Waleed Al Zaabi, Hamed Al Taee, SAMA Quartet, Dr. Habib Ghuloom Al Attar, Meri Al Halyan, Zeinab Al Hashemi, Eyal Zayed Theatre Company, Ahmed Al Anzi,
ADMAF’s Cultural Excellence Fellows and Young Media Leaders.

منبر التأليف والتوثيق الموسيقي
من مهرجان أبوظبي
THE ABU DHABI FESTIVAL
’COMPOSERS
PLATFORM
’ABU DHABI FESTIVAL COMPOSERS
PLATFORM
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ﻣﻨﺒﺮ اﺑﺪاع ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﺑﺪاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة

PLEDGE FOR CULTURE

ﺑُﺮدة

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺒﺠﻲ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻧﺼﻴﺮ ﺷﻤﺔ وا¿ورﻛﺴﺘﺮا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻗﺼﺔ "اﻟﺒُﺮدة" ﺑﺪأت ﻣﻊ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ "ﺑﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎد" ،ﻣﺪح ﺑﻬﺎ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﻴﺮ
اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ا ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻜﺴﺎه ﺑُﺮدﺗﻪ ،وأﻃﻠﻖ اﺳﻢ "ﺑُﺮدة" ﻋﻠﻰ
ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺣﻴﻦ أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺎﻟﺞ ،ﻣﺎدﺣ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ا
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻣﺴﺘﺸﻔﻌ ﺑﻪ ،ﻓﺮآه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ وﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑُﺮدﺗﻪ ﻓﺒﺮئ.
اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2015ﻫﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ا¬ﻳﻘﺎع اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
وﻗﺼﻴﺪة "اﻟﺒﺮدة" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ.

إﺣﻴﺎء ﻟﻠﺬﻛﺮى اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﺮﺣﻴﻞ اﻟﻤﻠﺤﻦ
أﻟﺒﻮﻣﺎن ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎن ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﻤﺎ
ً
ﻟﺤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺒﺠﻲ ) ،(1892-1966واﻟﺬي ّ
ﻣﻦ ا¿ﻏﻨﻴﺎت ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ أﻣﺜﺎل أم ﻛﻠﺜﻮم ،أﺳﻤﻬﺎن ،وﻟﻴﻠﻰ ﻣﺮاد ،وﻗﺪ ﻛﺎن
ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ واﻟﻨﻘﺎد واﺣﺪ Àﻣﻦ أﻫﻢ رواد اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

ا¿ﻟﺒﻮم اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺧﻼل ا¿داء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ أﻣﺴﻴﺔ ﻻ ﺗُﻨﺴﻰ
ﻣﻦ أﻣﺴﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،2008ﻳﻠﺘﻘﻂ "روح اﻟﺸﺮق" ،اﻟﻌﺰف اﻟﻤﺒﺪع ¿ﺳﺘﺎذ
اﻟﻌﻮد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺼﻴﺮ ﺷﻤﺔ ،ﻣﻊ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ ا¿ورﻛﺴﺘﺮا
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف رواﺋﻊ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺮق وﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﻣﺎﺿﻴ ،ﺣﺎﺿﺮÀ
وﻣﺴﺘﻘﺒ ً
ﻼ.

Burda

Mohammed Al Qasabgi

Silk Road

Foundation for Arab Music Archiving
and Research

Foundation for Arab Music Archiving
and Research

Naseer Shamma
& The Eastern Orchestra

The story of ‘Al Burda’ goes back to when the Prophet
Mohammed (PBUH) offered poet Ka‘b Bin Zuhayr his
mantle (burda). The Hadith of this account inspired new
works across the centuries. Released in 2015, Mustafa
Said’s masterpiece of classical Arab music is a blend of
traditional and modern musical expression based on a
poem by Tamim Al Barghouti.

This double-CD marks the 50th anniversary of
Mohammed Al Qasabji (1892-1966). The leading
Egyptian composer and oud master wrote many of the
songs made famous by Umm Kulthum, Asmahan and
Layla Murad. He was widely recognised by musicians
and critics alike as a pioneer in the development of
Oriental music.

This live album captures ‘The Soul of the Orient’, an
unforgettable concert at the 2008 Abu Dhabi Festival.
The oud master brings together a phenomenal ensemble of musicians to explore the very essence of the
Middle East’s past, present and future.

يدعــــم المهرجــــان ،كل عــــام ،الفنانيــــن العــــرب المبدعيــــن البتــــكار أعمــــال
موســــيقية جديــــدة ،منشــــورات وإصــــدارات ،وتســــجيالت جديــــدة.

Each year, the Festival supports practitioners of Arab origin to
create new works, publications and recordings.

منذ بداياتها األولى ،سعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لاستثمار في الموسيقى ،وعبر
مبادرتها "منبر التأليف والتوثيق الموسيقي" ،بهدف التعريف بجماليات الموسيقى العربية
ماضيً وحاضرًا ومستقب ً
ا ،يستمتع العالم باألعمال اإلبداعية لكبار العازفين ومؤلفي الموسيقى
والفنانين المبدعين.

Since its early days, ADMAF has been investing in music. Through the
Abu Dhabi Festival Composers’ Platform, the work of gifted musicians
and composers – past, present and future – are shared with the world in
order to build new audiences for Arab music.

وعبـر شـراكتها مـع مؤسسـة التوثيـق والبحـث فـي الموسـيقى العربيـة ،أصـدرت مجموعـة
أبوظبـي للثقافـة والفنـون العديـد مـن التسـجيات مـن القـرن التاسـع عشـر والعشـرين والواحد
والعشـرين لمطربيـن وموسـيقيين عـرب مـن الـرواد .وأصبحـت األلبومـات واإلصـدارات الخاصـة
بنجـوم الغنـاء العـرب القدامـى -مـن أمثـال بدريـة سـعادة ،سـامي الشـوا ،ومحمـد القصبجـي
والمعاصريـن مثـل مجموعـة أصيـل للموسـيقى العربيـة المعاصـرة -متوفـرة فـي عـدة قـارات،
ممـا أسـهم فـي التعريـف بمرحلـة مهمـة مـن تاريـخ الموسـيقى العربيـة .إضافـة إلـى ذلـك ،قـدم
مهرجـان أبوظبـي فـي العـام  ،2015مجموعـة أصيـل للموسـيقى العربيـة المعاصـرة فـي قاعـة
باربيـكان ضمـن فعاليـات مهرجـان شـباك للثقافـة العربيـة المعاصـرة فـي لنـدن.

& Through its partnership with the Foundation for Arab Music Archiving
Research (AMAR), recordings by renowned Arab singers and musicians
of the 19th, 20th and 21st centuries have been released. Albums and books
on luminaries such as Badriyah Saadeh, Sami Al Shawa and Mohamed
Al Qasabgi as well as contemporaries such as The Asil Ensemble’ are
available across several continents, reviving an important chapter
of the region’s music history. In addition, in 2015, Abu Dhabi Festival
presented The Asil Ensemble at The Barbican during Shubbak, London’s
festival of contemporary Arab culture.

كمـا تعـاون المهرجـان مـع كبـار الموسـيقيين والمبدعيـن العـرب ،ففـي العـام  2010صـدر
ألبـوم "طريـق الحريـر" ألسـتاذ العـود العراقـي نصيـر
شـمة ثـم تبعـه صـدور األلبـوم األول مـن
ّ
شـمة
نوعـه لمجموعـة األعمـال الموسـيقية للفنـان نفسـه بعنـوان "حلـم العـود :أعمـال نصيـر
ّ
الموسـيقية  -المجلـد األول".

Similarly, the Festival has collaborated with practitioners across the
Arab world. The 2010 album ‘Silk Road’ by the Iraqi oud master, Naseer
Shamma, was followed by ‘The Dream of the Oud: Naseer Shamma
Compositions – Volume 1’, Shamma’s first ever collection of scores.
Macadi Nahhas (Jordan) joined the Foundation for her fifth album
‘Nour’, which revives forgotten regional songs, blending styles from
pop to jazz, while remaining faithful to maqamat and Arabic melodic
)structures. The opera singer and composer Hiba Al Kawas (Lebanon
has released two seminal albums with the Festival: ‘Li’anni Ahya’ and
‘Sawtiya Sama’. Premiered at the 2013 Abu Dhabi Festival the Czech
’Philharmonic conducted by Jiri Belohlavek performed ‘Poème Oriental
by Bechara El Khoury (Lebanon/France). In 2012, the gifted Emirati
musician Faisal Al Saari released ‘Synthesis’. The Festival followed up
in 2016 by commissioning him for a new work in collaboration with
Switzerland’s Luzia Von Wyl Ensemble.

وقـدم المهرجـان ضمـن مبـادرة "منبـر اإلبـداع" النجمـة األردنيـة مـكادي نحـاس حيـث دعـم
ّ
إصـدار ألبومهـا الخامـس "نـور" والـذي يحيـي األغنيـات التراثيـة مـن بـاد الشـام ،مازجـً أسـاليب
البـوب والجـاز ،مـع المقامـات والتقسـيمات اللحنيـة العربيـة ،وفـي إطـار المبـادرة نفسـها
أطلقـت مغنيـة األوبـرا السـوبرانو اللبنانيـة هبـة القـواس ألبوميـن مهميـن همـا" :ألنـي أحيـا"
و "صوتي السماء".
وشـهد مهرجـان أبوظبـي  2013أداء األوركسـترا التشـيكية الفلهارمونيـة بقيـادة ييرجـي
بيلوالفيـك عمـل التكليف الحصـري بعنـوان "القصيـدة الشـرقية" للمؤلف الموسـيقي الفرنسـي
اللبنانـي األصـل بشـارة الخـوري ،كمـا شـهد مهرجـان أبوظبـي  ،2012صـدور األلبـوم الموسـيقي
"مزيـج" لعـازف العـود اإلماراتي المبـدع فيصـل السـاري ،وأتبـع المهرجـان ذلـك عـام  2016تكليفه
بعمـل جديـد بالتعـاون مـع مجموعـة لوتسـيا فـون فيـل السويسـرية.
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مكادي
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»و يسألونني عن «النْور

 نشيٌد ما3 Nashidon ma

2:54

 إنت الحال4 Intal Hala

Nour
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 تعا نسهر5 Ta’a Nis’har
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4:37

7:30
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3:07

 حمام الدار7 Hamam il Dar
 خضرا8 Khadra

و هم ال يعلمون أنه في

3:53

 خلص الحكي2 Khilis il Haki

 تجي نسافر6 Tiji Nsafer

! قلب ك ِل واحٍد منا
ِ

 تعبان1 Taaban
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 مكادي نحّاسMacadi Nahhas

36

أعمال التكليف الحصري
من مهرجان أبوظبي
ABU DHABI FESTIVAL VISUAL ARTS
COMMISSIONS

يكلــــف مهرجــــان أبوظبــــي ،كل عــــام ،الفنانيــــن التشــــكيليين المعاصريــــن
الــــرواد فــــي مشــــهد الفنــــون التشــــكيلية فــــي اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة،
بإبــــداع أعمــــال فنيــــة حصريــــة جديــــدة.

Each year the Abu Dhabi Festival commissions the creation of
new work by innovative visual artists, rooted in the culture of
the United Arab Emirates.

اشــتملت هــذه الســنة علــى أعمــال تكليــف حصــري لعشــرين فنانــً إماراتيــً انضمــوا إلــى الفنانيــن
اآلخريــن الذيــن شــاركوا بأعمالهــم الحصريــة فــي الــدورات الســابقة مــن مهرجــان أبوظبــي.

This year’s contingent of 20 Emirati artists joins the distinguished
roll-call of Abu Dhabi Festival commissioned artists.

وتوجــت مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون احتفاليتهــا بذكــرى مــرور عشــرين عامــً علــى
تأسيســها بإنجــاز عشــرين عمــ ً
ا فنيــً جديــدًا للفنانيــن التشــكيليين اإلماراتييــن الــرواد
تــم عــرض األعمــال العشــرين ضمــن معــرض التشــكيل المصاحــب
والناشــئين معــً .كمــا ّ
لفعاليــات المهرجــان بعنــوان "إمــارات الــرؤى" ،الــذي م ّثــل أحــد أكبــر معــارض الفــن التشــكيلي
اإلماراتــي ،حيــث ُعرضــت فيــه األعمــال العشــرون الجديــدة إلــى جانــب األعمــال المعــارة والمهــداة
والمقتنــاة ضمــن مقتنيــات مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون ،لثاثيــن فنانــً إماراتيــً،
والفنانــون أصحــاب أعمــال التكليــف الحصــري مــن المهرجــان هــم (أنظــر إلــى الصفحــات المقابلــة):

ADMAF marked its 20 th anniversary by enabling the creation of 20
new artworks by established and emerging Emirati practitioners. The
commemorative commissions formed part of the Festival exhibition
‘Portrait of a Nation’. One of the largest ever shows of Emirati art, the 20
new commissions were featured alongside loaned and gifted works by
30 other Emirati artists. The 20 commissioned artists, all from the UAE,
were (see facing pages): Sarah Al Agroobi (Desert Rose); Mohammed
Al Astad (Untitled); Ammar Al Attar (Reverse Moments); Khalid Al
Banna (Wedding); Amna Al Dabbagh (Untitled); Zeinab Al Hashemi
(Coast Collision); Saeed Al Madani (Arabian Oryx); Eman Al Hashemi
;)); Aisha Juma (Inner Pilgrimageض (Around); Azza Al Qubaisi (Dhad
;)Mohammed Ahmed Ibrahim (The Qubba Project); Layla Juma (Leaf
;)Lateefa Bint Maktoum (Family); Hamdan Buti Al Shamsi (Untitled
Hind bin Demaithan (Sadu-Pixel); Fatema Al Mazrouie (A Man Who
Built A Nation); Khalid Mezaina (Cafeterias of the UAE); Salama Nasib
(Her Patterns); Khalil Abdul Wahid (Artist Tools) and Khalid Shafar (THE
NOMAD).

الفنانــون أصحــاب أعمــال التكليــف الحصــري مــن مهرجــان أبوظبــي فــي دوراتــه الســابقة ،منهــم:
(طالــع الصفحــة  :)39بيــل فونتانــا (أصــداء الصحــراء ،)2014 ،فاطمــة لوتــاه (عطــر األرض،)2015 ،
سوســن البحــر (أوراق الزمــان ،)2015 ،جــال لقمــان (وجهــة نظــر ،)2013 ،مطــر بــن الحــج (طــرب
الثقافــة ،)2013 ،نــور الســويدي (فــي مناجــاة باقــة الزهــر.)2015 ،

Previous commissioned artists include (see page 39): Bill Fontana
;)(Desert Soundings, 2014); Fatma Lootah (Perfume of the Earth, 2015
Sawsan Al Bahar (Wra’a il Zaman [Leaves of Time], 2015); Jalal Luqman
(Point of View, 2013); Mattar Bin Lahej (Rhapsody of Culture, 2013); and
Noor Al Suwaidi (In Ode to The Bouquets, 2015).

لمشـاهدة وقراءة المزيد حول هذه األعمال ومسـاق التكليف الحصري إلنجازهـا ،يرجى مطالعة الصفحات
من  65 - 56وتحميل كتاب معـرض "إمارات الـرؤى" من الموقع اإللكترونـيadmaf.org :

See and read more about these works and the context of the commissions on
pages 56–65 and download the exhibition book ‘Portrait of a Nation’ at admaf.org

ســارة العقروبــي (وردة الصحــراء) ،محمــد األســتاد (بــدون عنــوان) ،عمــار العطــار (عكــس الزمــن)،
(عــرس) ،آمنــة الدبــاغ (متّحــدون) ،زينــب الهاشــمي (تداخــل الســاحل) ،ســعيد مدنــي
خالــد البنــا ُ
(المهــا العربيــة) ،إيمــان الهاشــمي (حولهــا) ،عــزة القبيســي (حــرف الضــاد) ،عائشــة جمعــة
(الرحيــل إلــى الداخــل) ،محمــد أحمــد إبراهيــم (مشــروع القبــة) ،ليلــى جمعــة (ورقــة) ،لطيفــة بنــت
مكتــوم (عائلــة) ،حمــدان بطــي الشامســي (بــدون عنــوان) ،هنــد بــن دميثــان (ســدو بكســل)،
فاطمــة المزروعــي (الرجــل الــذي بنــى أمــة) ،خالــد مزينــة (المقاهــي الشــعبية في اإلمــارات) ،ســامة
(الرحــال).
نصيــب (ذكــرى نقــوش) ،خليــل عبــد الواحــد (أدوات الفنــان) ،خالــد شــعفار
ّ
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7

ًموقع

Venues

إمارات

Emirates

27

21,545

Days ًيوم

عدد الجمهور المشارك
Festival audience

202
مشارك إماراتي

Emirati practitioners

54

14

ًفعالية

Events

مشروعً بإشراف إماراتي

Emirati-led initiatives

47

عدد المدارس والمراكز
والجامعات المشاركة
Participating schools,
centres & universities

41

مهرجان أبوظبي :2016
حقائق وأرقام

8

87%

الجنسيات المشاركة

Nationalities represented

نسبة الحضور في عروض
مسرح قصر اإلمارات
Capacity of mainstage
performances

4.7m

مشاهدة عبر شبكات التواصل االجتماعي
Social media reach

14,427
األعمال التي دعمها مهرجان أبوظبي

Audience attendance of international initiatives supported by Abu Dhabi Festival

18

اإلعاميون الضيوف

visiting journalists

26
عمل تكليف حصري
Commissions

8

عروض على خشبة
مسرح قصر اإلمارات
Mainstage performances

16

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

42

أبوظبي
ــعــــالم
FROM AB
TO THE
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مـــــــــن
إلـى الــــ
ABU DHABI
WORLD
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مهرجان أبوظبي إلى العالمية
GOING GLOBAL

توحــــــــــد الثقافــــــــــة والفنــــــــــون المجتمعــــــــــات ،ولهــــــــــذا يتعــــــــــاون مهرجــــــــــان
ّ
أبوظبــــــــــي مــــــــــع كبريــــــــــات المهرجانــــــــــات والمؤسســــــــــات الثقافيــــــــــة الدوليــــــــــة،
ليخلــــــــــق منصــــــــــة حــــــــــوار ثقافــــــــــي وتبــــــــــادل معرفــــــــــي بيــــــــــن الحضــــــــــارات
المختلفــــــــــة.

Arts and culture bond societies together. In collaboration with
leading organisations around the world, Abu Dhabi Festival is
creating a climate of meaningful cross-cultural dialogue and
creative exchange.

بالتعـاون مـع كبريـات المهرجانـات والمؤسسـات الثقافيـة الدوليـة ،يسـهم مهرجـان أبوظبـي،
الـذي تنظمـه مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون ،فـي تحفيـز اإلبـداع فـي المشـاريع الثقافيـة
التي تقرب البلـدان إلى بعضهـا ،وتهدف مسـاعي الدبلوماسـية الثقافيـة التي بذلهـا المهرجان
مؤخـرًا إلـى ترسـيخ مكانـة أبوظبـي علـى خارطـة الثقافـة العالميـة.

In collaboration with leading global organisations, Abu Dhabi Festival
enables the creation of cultural initiatives that bring countries together.
The latest cultural diplomacy endeavours by Abu Dhabi Festival also seek
to further strengthen Abu Dhabi’s position on the global cultural map.

ف ــي كل ع ــام ،يس ــتقطب مهرج ــان أبوظب ــي الجمه ــور فيتش ــارك الن ــاس خب ــرات فري ــدة تعك ــس
ـوه المس ــتمر
انتماءن ــا المش ــترك لإلنس ــانية ،وتع ــزز الرواب ــط الت ــي توحدن ــا كبش ــر .وم ــن خ ــال نم ـ ّ
وس ــعيه الدائ ــم للري ــادة ،يق ــدم المهرج ــان أفض ــل م ــا ف ــي العال ــم ألبوظب ــي ،لكن ــه ف ــي الوق ــت
نفس ــه يق ــدم أفض ــل م ــا ف ــي أبوظب ــي للعال ــم.

Each year, Abu Dhabi Festival brings audiences together to share
unique experiences that testify to our shared humanity; the deep
;bonds we share and that unite us. Always growing, always innovating
bringing the best of the world to Abu Dhabi, the Festival also takes the
very best of Abu Dhabi to the world.

منـــــذ العـــــام  ،2008يدعـــــم مهرجـــــان أبوظبـــــي مبـــــادرات الدبلوماســـــية الثقافيـــــة ســـــعيً
للوصـــــول بعيـــــدًا عبـــــر العالـــــم ،مشـــــاركً فـــــي إنجـــــاز أعمـــــال التكليـــــف الحصـــــري للفنانيـــــن
العالميي ـ ــن م ـ ــن أص ـ ــول عربي ـ ــة ف ـ ــي مواق ـ ــع مختلف ـ ــة ف ـ ــي ع ـ ــدة ق ـ ــارات ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يعك ـ ــس
ـدم فناني ـ ــن م ـ ــن ط ـ ــراز
الصبغ ـ ــة العالمي ـ ــة للمهرج ـ ــان كواح ـ ـ ٍ
ـد م ـ ــن اب ـ ــرز الفعالي ـ ــات الت ـ ــي تق ـ ـ ّ
عالمـــــي للجمهـــــور فـــــي اإلمـــــارات فـــــي احتفاليـــــة تحتفـــــي بالروابـــــط الثقافيـــــة بيـــــن اإلمـــــارات
والبل ـ ــدان الت ـ ــي يمثله ـ ــا الفنان ـ ــون الضي ـ ــوف ،وبخاص ـ ــة الدول ـ ــة ضي ـ ــف ش ـ ــرف المهرج ـ ــان ف ـ ــي
دورات ـــه المتعاقب ـــة ،حي ـــث يع ّب ـــر المهرج ـــان ع ـــن احترام ـــه وعرفان ـــه لإلس ـــهام الفن ـــي والثقاف ـــي
الخ ـــاق ،كم ـــا يحتف ـــي بق ـــادة الفك ـــر المب ـــدع م ـــن العال ـــم ف ـــي فعالي ـــات رواق الفك ـــر والن ـــدوات
يقدمه ـــا المهرج ـــان ّ
كل ع ـــام ،كم ـــا ينش ـــر اإلص ـــدارات المتخصص ـــة الت ـــي تب ـــرز
الحواري ـــة الت ـــي ّ
التج ـ ــارب الثقافي ـ ــة واإلبداعي ـ ــة.

Since 2008, the Abu Dhabi Festival has been advocating cultural
diplomacy by reaching out across the world, co-commissioning new
works of global significance and presenting artists of Arab origin
in renowned venues on several continents. This complements the
international nature of the Festival at home each year – presenting
world-class international artists to UAE audiences; celebrating the
cultural ties with its country of honour; paying homage to outstanding
;contributions to arts and culture through The Abu Dhabi Festival Awards
bringing together key thought-leaders across the world in Riwaq Al Fikr
/ The Festival Debates; and publishing seminal publications on cultural
practices.

وال يتي ــح ه ــذا النش ــاط للمهرج ــان إمكاني ــة الوص ــول إل ــى جمه ــور أكب ــر فحس ــب ،ب ــل يس ــهم
بمـــا يتضمنـــه مـــن األمســـيات والحفـــات والمعـــارض التشـــكيلية والعـــروض ،فـــي تمكيـــن
ه ــذا الجمه ــور م ــن الخ ــوض ف ــي ح ــوار خ ــاق عب ــر مس ــاحة لق ــاء إنس ــاني تجم ــع بي ــن البل ــدان
ّ
والثقافـــات المختلفـــة،
وتمكـــن المجتمعـــات مـــن فهـــم بعضهـــا بشـــكل أفضـــل.

Not only does this activity enable the Festival to reach audiences with
whom it would not necessarily engage but also concerts, exhibitions
and performances enable it to engage in creative dialogue with different
countries, enabling societies to better understand each other.

بدعـم مـن راعـي المهرجـان سـمو الشـيخ عبـداهلل بـن زايـد آل نهيـان ،وزيـر الشـؤون الخارجيـة
والتعـاون الدولـي فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،يسـتمر مهرجـان أبوظبـي فـي تعزيـز إرثه
مـن مبـادرات التعـاون الدولـي الثقافـي .ففـي العـام  2016وحده ،شـارك المهرجـان فـي التكليف
الحصـري ودعـم سـتة مشـاريع فـي أربـع دول هـي :الواليـات المتحـدة ،فرنسـا ،لبنـان ،وسويسـرا.
فقـد دعـم المهرجـان فـي الواليـات المتحـدة مشـروع "مدينـة الضـوء :األوزة األم" لرافل ،باإلشـتراك
مع فرقـة لـوس أنجلـوس الفلهارمونيـة ،ومديرهـا الفني والموسـيقي غوسـتافو دوداميـل .وفي
لبنـان دعـم مهرجـان أبوظبـي الجولـة األوروبيـة والشـمال إفريقية لمسـرح بابـل في عملـه "حمام
بغـدادي" .وفـي فرنسـا ،دعـم مهرجـان أبوظبـي حفـل نصيـر
شـمة وفرقـة الموسـيقى العالميـة
ّ
في مسـرح أولمبيـا فـي باريس .كمـا دعـم المهرجـان فـي سويسـرا "أنتومبرا" مـن تأليـف فيصل
السـاري ولوتسـيا فون فيـل .وفـي الواليـات المتحـدة أيضً دعـم المهرجـان "كوكـب الشـرق :تحية
إلـى أم كلثـوم" ،بالتعـاون مـع معهـد الشـرق األوسـط والمتحـف الوطنـي للنسـاء فـي الفنـون.
وفي فرنسـا أيضـً ،شـارك المهرجان بتقديـم عمل أوبـرا "كليلـة ودمنـة" لمنعم عـدوان ،بتكليف
مـن مهرجـان إكـزون بروفونـس وأكاديميـة المهرجـان نفسـه.

Under the patronage of H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE
Minister of Foreign Affairs & International Cooperation, the Festival
continued its legacy of international cultural cooperation. In 2016 alone,
it co-commissioned and supported six initiatives in four countries (USA,
France, Lebanon, and Switzerland), namely: (USA) ‘City of Light: Ravel’s
Mother Goose’, co-commissioned with the Los Angeles Philharmonic,
Gustavo Dudamel, Music & Artistic Director; (Lebanon) Babel Theatre’s
)‘Baghdad Bath House’ European and North African tour; (France
‘Naseer Shamma & The Global Music Ensemble’ concert at Olympia
& Theatre, Paris; (Switzerland) ‘Antumbra’ composed by Faisal Al Saari
Luzia von Wyl; (USA) ‘Star of the East: An Homage to Umm Kulthum’,
co-presented by the Middle East Institute with the National Museum for
Women in the Arts; and (France) ‘Kalîla wa Dimna’ opera by Moneim
Adwan, commissioned by Festival d’Aix-en-Provence and the Academie
of Aix Festival.
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مدينة األضواء :األوزة األم ،مع عمل فني تركيبي
أوركسترا لوس أنجلوس الفلهارمونية ،قاعة وولت ديزني ،الواليات المتحدة
األمريكية 12 :فبراير 2016

CITY OF LIGHT: MOTHER GOOSE,
WITH INSTALLATION
Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Hall, USA: 12 February 2016

العرض العالمي األول
بتكليـف مـن مهرجـان أبوظبـي وأوركسـترا لـوس أنجلـوس الفلهارمونيـة،
وغوسـتافو دوداميـل ،المديـر الموسـيقي والفنـي لألوركسـترا.
آرس إلكترونيكيا فيوتشر الب ،فنانو األعمال التركيبية

World Premiere
Commissioned by the Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel,
Music and Artistic Director and Abu Dhabi Festival
Ars Electronica Futurelab, installation artists

كان ــت أول ــى أعم ــال التكلي ــف الحص ــري المش ــتركة بي ــن مهرج ــان أبوظب ــي والوالي ــات المتح ــدة
األمريكيـــة هـــي األداء المميـــز لـــ"األوزة األم" لرافيـــل ،والـــذي تضمـــن أداء حيـــً ثاثـــي األبعـــاد
باســـتخدام األصـــوات والظـــال الخاصـــة باألوركســـترا لخلـــق صـــور ولوحـــات تجريديـــة .وقـــد
تـــم تقديـــم تجربـــة وســـائط وفيديـــو تفاعليـــة مبهـــرة للجمهـــور مســـتوحاة مـــن التســـاؤالت
الطفوليـــة للمؤلـــف الفرنســـي الرائـــد.

Abu Dhabi Festival’s first co-commission with the USA was a unique
performance of Ravel’s ‘Mother Goose’. Featuring live 3D graphic
renderings, utilising the sounds and shadows of the orchestral score
to create abstract imagery and paintings, audiences were treated to a
truly immersive media and video experience inspired by the child-like
wonder of the leading French composer.
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أنتومبرا مع فيصل الساري
ولوتسيا فون فيل
دبي 16 :فبراير  2016وسويسرا :خريف 2016

& ANTUMBRA BY FAISAL AL SAARI
LUZIA VON WYL
UAE & Switzerland: Autumn 2016

بتكليف من مهرجان أبوظبي
تأليف فيصل الساري (اإلمارات العربية المتحدة)
ولوتسيا فون فيل (سويسرا)

Commissioned by the Abu Dhabi Festival
Composed by Faisal Al Saari (UAE) and
)Luzia Von Wyl (Switzerland

يعـــود تاريـــخ احتضـــان مهرجـــان أبوظبـــي لموهبـــة عـــازف العـــود اإلماراتـــي المتميـــز فيصـــل
الســـاري لعـــام  ،2009وذلـــك عندمـــا حصـــل علـــى جائـــزة مهرجـــان أبوظبـــي وجائـــزة اإلبـــداع
م ــن مجموع ــة أبوظب ــي للثقاف ــة والفن ــون ع ــن فيلمـــه القصيـــر "قصـــة أمـــة" .ومـــن ثـــم أطلـــق
المهرجـــان فـــي عـــام  2012ألبومـــه األول "مزيـــج" إلـــى جانـــب الحفـــل الموســـيقي البـــارز الـــذي
أحيـــاه فـــي قصـــر اإلمـــارات.

Abu Dhabi Festival’s support of the Emirati oud musician and composer
Faisal Al Saari dates back to 2009 when he won the Abu Dhabi Festival
Award and the ADMAF Creativity Award for his short film ‘Story of a
’Nation’. Then in 2012, the Festival launched his debut album ‘Synthesis
with a landmark concert at Emirates Palace.

وانعكاســـً لرؤيـــة المهرجـــان فـــي الحـــوار اإلنســـاني وتاقـــي الثقافـــات ،تعـــاون فيصـــل مـــع
المؤلف ــة السويس ــرية لوتس ــيا ف ــون في ــل إلنج ــاز تألي ــف مقطوع ــة موس ــيقية مدته ــا  12دقيق ــة
بعنـــوان "أنتومبـــرا" ،وتتضمـــن عزفـــً منفـــردًا علـــى العـــود بصحبـــة الكمـــان ،التشـــيللو ،غيتـــار
الب ــاص الم ــزدوج ،البيان ــو ،الماريمب ــا ،الطب ــول ،الفل ــوت ،الكاريني ــت ،الب ــاص كاريني ــت والباس ــون.
وق ــد كان الع ــرض األول للمقطوع ــة ضم ــن فعالي ــات حف ــل "فيوج ــن أورينت ــال" كج ــزء م ــن األي ــام
السويس ــرية  -دب ــي ،كم ــا س ــيتم ع ــزف القطع ــة ف ــي وق ــت الح ــق م ــن ه ــذا الع ــام ف ــي سويس ــرا.

Epitomising the Festival’s vision for cross-cultural collaboration,
Faisal collaborated with the Swiss composer Luzia Von Wyl to create
a 12-minute piece entitled ‘Antumbra’ for oud solo with violin, cello,
double bass, piano, marimba, drums, flute, clarinet, bass clarinet and
bassoon. Premiered at ‘Oriental Fusion’ as part of Swiss Days Dubai in
February, the piece will be performed later in the year in Switzerland.
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القارات – نصير شمة
وفرقة الموسيقى العالمية

مسرح أوليمبيا ،باريس ،فرنسا 25 :فبراير 2016

& LES CONTINENTS – NASEER SHAMMA
THE GLOBAL MUSIC ENSEMBLE
L’Olympia Paris, France: 25 February 2016

تقديم مهرجان أبوظبي
مسرح برونو أولمبيا
منــذ الظهــور المبهــر ألول مــرة ضمــن فعاليــات مهرجــان أبوظبــي  2012معــً ،أخــذ نصيــر شــمة
وفرقــة الموســيقى العالميــة الجمهــور فــي مغامــرة تستكشــف آفــاق الحــوار بيــن الثقافــات حــول
العالــم ،وتشــهد علــى قــوة الموســيقى كأداة لتوحيــد الشــعوب والتقــارب بيــن األمــم.
فــي فبرايــر ،وفــي العاصمــة الفرنســية باريــس ،شــارك أســتاذ العــود العراقــي الحائــز علــى جوائــز
عــدة ،فرقــة مــن العازفيــن الرائعيــن القادميــن مــن جهــات العالــم األربــع :ديدييــه لوكــوود (كمــان)،
إيــرا كولمــان (غيتــار بــاص) ،يورغــي بيزيــرا (آالت نقريــة) ،أميــن بــو حافــة (بيانــو) ،ســيركان تشــاغري
(كارينــت) وفيكتــور إســبينوال (قيثــارة) .عبــر برنامجهــم االنتقائــي مــن ثقافــات متعــددة ،وتضمــن
العــرض األول لعمــل جديــد اســمه "أولمبيــا" مؤلــف خصيصــً تحيــة إلــى المــكان الــذي اســتضاف
الحفــل األســطوري لســيدة الغنــاء العربــي أم كلثــوم عــام  ،1967وقــد قوبــل الحفــل الرائــع
بتصفيــق حــار مــن الجمهــور العاشــق للطــرب العربــي األصيــل.

Presented by Abu Dhabi Festival
At L’Olympia Bruno Coquatrix
Since their acclaimed debut at the 2012 Abu Dhabi Festival, Naseer
Shamma and the Global Music Ensemble have taken audiences
around the world on a cross-cultural adventure that testifies to the
unifying power of music. In Feburary, the award-winning Iraqi oud
maestro joined an ensemble of outstanding instrumentalists from
the four corners of the globe in the French capital: Didier Lockwood
(violin), Ira Coleman (bass), Jorge Bezerra (percussion), Amine Bouhafa
(piano), Serkan Çagrı (clarinet) and Victor Espinola (harp). Their eclectic
programme traversed many cultures and included the premiere of a
new work ‘Olympia’ – a tribute to the venue that hosted the legendary
1967 concert by Umm Kulthum. The spectacular concert received
standing ovations from the adoring audience.
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كليلة ودمنة
مهرجان إكزون بروفونس،
فرنسا 17-1 :يوليو 2016

KALÎLA WA DIMNA
Aix-en-Provence, France: 1–17 July 2016

العرض العالمي األول
بتكليـــــف مـــــن مهرجـــــان إكـــــزون بروفونـــــس وأكاديميـــــة المهرجـــــان نفســـــه،
بالتعـــــاون مـــــع أوبـــــرا مدينـــــة ليـــــل وأوبـــــرا مدينـــــة ديجـــــون ،بدعـــــم مـــــن
مهرجـــــان أبوظبـــــي.
أوبرا :منعم عدوان باللغتين العربية والفرنسية
نص األوبرا :فادي جومر وكاثرين فيرالغيه
مستوحاة من كتاب "كليلة ودمنة" البن المقفع
بقيادة :زياد الزواري

World Premiere
Commissioned by Festival d’Aix-en-Provence and the Academie
of Aix Festival, co-produced with Opera de Lille and Opera de
Dijon, supported by the Abu Dhabi Festival
Opera by Moneim Adwan in Arabic and French
Libretto by Fady Jomar and Catherine Verlaguet
'Inspired by the book ‘Kalila and Dimna’ attributed to Ibn Al Muqaffa
Conducted by Zied Zouari

يأتــي دعــم مهرجــان أبوظبــي لهــذا اإلنتــاج اســتكماالً الحتفالــه بفرنســا ،الدولــة ضيــف الشــرف
لمهرجــان أبوظبــي .2016

Abu Dhabi Festival’s support of this production continues its celebration
of its 2016 Country of Honour, France.

كليلــة ودمنــة هــي واحــدة مــن أجمــل كاســيكيات األدب العربــي ،وقــد تــم تأليفهــا فــي القــرن
الثامــن الميــادي .وتســتند كليلــة ودمنــة إلــى قصــص بلســان الحيوانــات فــي إطــار األدب الرمــزي
الــذي اشــتهر بــه عبــد اهلل بــن المقفــع .ويقتبــس العمــل قصــة األســد األســطوري الــذي تــم
تشــويه عاقتــه بالثــور مــن قبــل ابــن آوى الطمــوح ،تــم عــرض األوبــرا بــأداء منعــم عــدوان للمــرة
األولــى فــي مهرجــان مهرجــان إكــزون بروفونــس  .2016بتــوازن دقيــق ومثيــر بيــن الحيــوان
واإلنســان ،بيــن األســطورة والمأســاة ،بيــن العالميــن العربــي والفرنســي ،بيــن النمــط الغربــي
والموســيقى الشــرقية ،يحكــي اإلنتــاج قصــة المثاليــة التــي حطمهــا الطمــوح.

‘Kalîla wa Dimna’ is a classic of Arab literature, written in the eighth
century and based on an ancient collection of animal fables from India.
Taking the fable of the Lion, whose friendship with the Cow is slandered
by the ambitious Jackal, the opera by Moneim Adwan was premiered at
the Festival of Aix-en-Provence 2016. Balanced between the human and
the animal, between fable and tragedy, between the Arab and French
worlds, between Occidental form and Oriental music, it tells the story of
idealism crushed by ambition.

شــارك فــي أداء هــذا العمــل الــذي ســيجول دوليــً حتــى شــهر نوفمبــر 2017
كل مــن :رنيــن الشــعار (كليلــة) ،منعــم عــدوان (دمنــة) ،محمــد الجبالــي
(الملــك) ،ريــم تلحمــي (أم الملــك) ،جــان شــهيد (شــتربة) ،بمرافقــة زيــاد
الــزواري (كمــان) ،ياســر بوســام (تشــيللو) ،صــاح الديــن كباشــي (كارينيــت)،
عبــد الصمــد تشــيليكيل (قانــون) ،ووســيم حــال (آالت نقريــة).

The production, which will tour internationally until November 2017, is
performed by Ranine Chaar (Kalîla), Moneim Adwan (Dimna), Mohamed
Jebali (the King), Reem Talhami (the King’s Mother), and Jean Chahid
(Chatraba); accompanied by Zied Zouari (violin), Yassir Bousselam
(cello), Selahattin Kabaci (clarinet), Abdulsamet Çelikel (qanun), and
Wassim Halal (percussion).
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كوكب الشرق :تحية إلى أم كلثوم

المتحف الوطني لفنون المرأة ،واشنطن العاصمة ،الواليات
المتحدة األمريكية 10 :يوليو 2016

STAR OF THE EAST:
AN HOMAGE TO UMM KULTHUM
National Museum of Women in the Arts, Washington DC, USA: 10 July 2016

قدم هذه الفعالية المتحف الوطني للنساء في الفنون ومعهد الشرق األوسط،
ّ
بدعم من مهرجان أبوظبي.

Presented by the National Museum for Women in the Arts and the
Middle East Institute, with the support of Abu Dhabi Festival.

كانـت هـذه الفعاليـة جـزءًا مـن سلسـلة الفعاليـات التـي نظمهـا المتحـف الوطنـي للنسـاء فـي
الفنـون تحـت عنـوان "ثقافـة العاصمـة" ،وهـي منصـة لتعزيـز الروابـط والعاقـات المجتمعيـة مـن
خال التعـاون مـع مؤسسـات أخـرى ،وأتـت الفعاليـة تكريمً لسـيدة الغنـاء العربـي ،كوكب الشـرق
أم كلثـوم ( ،)1975 - 1904اشـتمل برنامـج الفعاليـة علـى أداء مجموعـة مـن أغنيـات السـيدة أم
كلثوم األكثر شـهرة ،ونـدوة حوارية حـول السـياق االجتماعي والتاريخـي الذي جعل مـن أم كلثوم
"أسـطورة الغنـاء العربـي" ،عبـر بعـض أهـم األحـداث التاريخيـة التـي وقعـت فـي مصـر والعالـم
العربـي فـي القـرن العشـرين .مـن المغنّييـن والمتحدثيـن فـي هـذه المناسـبة :هـدى عصفـور
(مغنيـة وملحنـة) ،لبانـة القنطـار (سـوبرانو) ،لـورا لوهمـان (بروفيسـور مسـاعد فـي الموسـيقى،
جامعة واليـة كاليفورنيا ،فولرتن) ،حزامي سـيد (مديـر تنفيذي برامج ،مركز البسـتان نـواة الثقافة،
فياديلفيـا) وليـن سـنيج (مديـرة برنامـج الثقافـة والفنـون ،معهـد الشـرق األوسـط.

This initiative was part of the National Museum for Women in the
Arts ‘Cultural Capital’ sessions – a platform for building community
connections through collaborations with other organisations.
Honouring the Egyptian contralto singer and songwriter Umm Kulthum
(ca.1904–1975), the programme consisted of performances of Kulthum’s
beloved repertoire and moderated discussions about the social and
political context in which Kulthum became the ‘Diva of Arabic Song’,
during some of the most significant historical events in Egypt and the
Arab World in the 20th century. Performers and speakers includes Huda
Asfour, performer and composer; Lubana Al Quntar, soprano; Laura
Lohman, associate professor of music, California State University,
Fullerton; Hazami Sayed, executive director, Al Bustan Seeds of Culture,
Philadelphia; and Lyne Sneige, Arts & Culture Programme director,
Middle East Institute.

كمـا تبرعـت مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون بلوحـة "حلـم" للفنانـة التشـكيلية اإلماراتيـة
الرائـدة د .نجـاة مكـي للمجموعـة الدائمـة مـن المقتنيـات الفنية ضمـن المتحـف الوطني للنسـاء
فـي الفنـون.
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سالم إلى سوريا

الحفل االفتتاحي للغرفة الدمشقية
في فيال غوتمان ،بوتزدام ،ألمانيا

SALAM TO SYRIA
Inaugural Recital of The Damascus Room,
Villa Gutmann, Potsdam, Germany

بدعم من مهرجان أبوظبي
فـــي فيـــا غوتمـــان فـــي مدينـــة بوتـــزدام األلمانيـــة ،ظلـــت الغرفـــة الدمشـــقية بعيـــدة
عـــن األنظـــار طيلـــة العقـــود الخمســـة الماضيـــة وأعيـــد اكتشـــافها بعـــد  30عامـــً فـــي
أكتويـــر  .2016وتعتبـــر اليـــوم واحـــدة مـــن أضخـــم الغـــرف التـــي تـــم تصميمهـــا داخليـــً
وفـــق الطـــراز الزخرفـــي الدمشـــقي التقليـــدي فـــي أوروبـــا .وبهـــذه المناســـبة ،أقيـــم
احتفـــاء بمشـــاهير الملحنيـــن العـــرب الكبـــار (ومـــن بينهـــم
حفـــل افتتـــاح هـــذه الغرفـــة
ً
ضيـــاء ســـكري ،وزيـــاد جابـــري ،وليـــد النجـــار ،وبوغـــوص غياليـــان) ،أحيـــاه المديـــر الفنـــي
لفيـــا غوتمـــان أشـــرف كاتـــب (كمـــان) ،رافقتـــه الفنانـــة همســـة الـــوادي يوريـــز (بيانـــو).

Supported by Abu Dhabi Festival
Forgotten for 50 years, The Damascus Room of Villa Gutmann in
Potsdam, Germany, re-opened on 30 October 2016. To mark this new
chapter for one of the largest Syrian rooms in Europe, a recital of works
by some of the Arab world’s greatest classical composers (including Dia
Succari, Zaid Jabri, Walid Al Najjar and Boghos Gelalian) was given by
Villa Gutmann’s Artistic Director, Ashraf Kateb (violin) accompanied by
Hamsa Al Wadi Juris (piano).
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إلى أبوظبي
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PORTRAIT OF A NATION
10TH APRIL – 10TH MAY 2016
EMIRATES PALACE GALLERY
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إمارات الرؤى
 10أبريل  10 -مايو 2016
غاليري قصر اإلمارات
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الرؤى – واقع الفن
إمارات ُ
في اإلمارات العربية المتحدة
PORTRAIT OF A NATION – ART OF
THE UNITED ARAB EMIRATES TODAY
الرؤى" دولة اإلمارات العربية المتحدة
قدم معرض
ُ
"إمارات ُ
ّ
بعيون فنانيها؛ وقد ّ
سلط الضوء على المنجزات الفنية
التي حققتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على مدى
عقدين كاملين ،باإلضافة إلى  20عم ً
ال فنيًا بتكليف حصري من
المهرجان ،وثالثين عم ً
تجسد روح
ومستعار،
ال آخر بين ُمقتنى ُ
ّ
اإلمارات العربية المتحدة عبر إبداعات عدد من الفنانين األكثر
تميزًا ونشاطًا على مستوى الدولة.

‘Portrait of a Nation’ offered a rare
opportunity to showcase 30 loaned
artworks next to 20 commissioned
artworks, reflecting the 20th anniversary
of ADMAF.

كان المعــرض مقســمً علــى ســبعة محــاور رئيســية ،وكلمــا انتقــل الزائــر فــي قاعــات المعــرض،
بــات بإمــكان المــرء أن يتخيــل التالــي بمــا يشــبه نظــرة الطائــر مــن أعلــى ،محلقــً فــوق مشــهديات
المــكان اإلماراتــي ،مســتقرًا فــي نهايــة األمــر علــى منظــر قريــب لمناطــق وأشــخاص ومعالــم
محــددة ومميــزة لهــذه الدولــة الرائــدة.

The exhibition was divided into seven themes and, as the rooms
progressed, one could almost imagine the sequence offering a bird’s
eye perspective on the UAE, eventually settling into a close-up view of
specific areas, people and objects unique to the country.

األمة والوحدة
يمهــد محــور "األمــة والوحــدة" الطريــق ألفــكار جماعيــة حــول مفهــوم الوحــدة واالتحــاد ،فمــن
خــال أول عمــل "تحيــة المروحيــة" للشــيخة اليازيــة بنــت نهيــان آل نهيــان ،يبــدأ المعــرض مــع
لحظــة صمــت يســتغرقها المشــاهد فــي التأمــل العميــق ،وعلــى هــذا األســاس ،يطلــب منــا
العمــل النظــر بعمــق فــي حقيقــة مفهــوم االتحــاد وفكــرة الوحــدة .تقــول الفنانــة المكلفــة
"متّحــدون"؛ ويعكــس
آمنــة الدبــاغ" :إذا أمكننــا وصــف ثقافــة دولــة اإلمــارات بكلمــة واحــدة فهــي ُ
زوار
"متّحــدون" الشــكل الطبوغرافــي لإلمــارات الســبع ،وهــو
عملهــا الفنــي ُ
يجســد حرفيــً صــور ّ
ّ
المعــرض باعتبارهــم أفــرادًا يشــكلون جــزءًا مــن هــذه األمــة .وتتمتــع دولــة اإلمــارات ،التــي تحتفــي
فــي عــام  2016بالذكــرى الســنوية الخامســة واألربعيــن لتأسيســها ،بتنــوع ســكاني كبيــر؛ فهــي
تحتضــن أكثــر مــن  200جنســية مختلفــة والعديــد مــن اللغــات واللهجــات التــي يجســدها عمــل
أمــا العمــل الفنــي الــذي
الدبــاغ مــن خــال تصويــر كلمــة ُ
"متّحــدون" مطبوعــةً بلغــات متنوعــةّ .
تــم تكليــف ســارة العقروبــي بــه ،فهــو يقــدم صــورة طبيعيــة لإلمــارات؛ حيــث شــكلت العقروبــي
منحوتتهــا البلوريــة "وردة الصحــراء" مــن رمــال جمعتهــا مــن اإلمــارات الســبع .وينطــوي هــذا
ماديــة ُمتقنــة األســلوب والتركيــب احتفــاء بمفهــوم التنــوع ،بينمــا ترمــز
العمــل علــى مضاميــن ّ
قــوة الوحــدة.
األقــراص المتشــابكة إلــى ّ

Nation & Unity

الجغرافيا والطبيعة
تجسد اللوحات
استمرارًا لاستكشـافات الفنية للبيئة الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها اإلمارات،
ّ
القماشـية "دانـات الشـواطئ" للفنـان محمـد األسـتاد استكشـافً لطبيعـة األرض نفسـها ،حيـث
تـم تكوينهـا مـن وباسـتخدام الرمال .وقـد أصبحـت هـذه اللوحات نتـاج الطبيعـة األم بـكل معنى
أما الفنان محمد أحمـد إبراهيم ،فاتّخذ
الكلمة عندما دفنها األسـتاد في الرمال مع قطع معدنيةّ .
مـن جبـال خورفـكان فـي اإلمـارات أداة وموقعـً لعملـه الفنـي "مشـروع ق ّبـة" (المؤلـف مـن ثمانـي
قبب) الذي استغرق إنجازه شـهرًا واحدًا ،وهو مسـتوحى من األماكن القديمة للعبادة والحج .وتم
إظهار هذه القبب على خريطة بحيث يسـتطيع الـزوار القيام بحجهم الخاص خـارج المعرض وفي
أحضان الطبيعة .ويلخّ ص عمل الفنانة ليلى جمعة "ورقة" روعة األشـكال الطبيعيـة وحجر الزاوية
لهذا القسـم؛ فهو يجسد الحركة اللطيفة لورقة متسـاقطة في عمل معاصر منمق مصنوع من
الفوالذ يبـرز مفهـوم األناقة فـي تناقض صـارخ مع صابة المـواد المصنـوع منها.

Geography & Nature

‘Nation & Unity’ sets the stage for general reflections on the concept of
nationhood. Through the first work, ‘Propeller Salutation’ by Sheikha
Alyazia Bint Nahyan Al Nahyan, the exhibition begins with a still moment
of contemplative respect. From this basis, we are prompted to consider
the idea of the nation – “if there is one word to describe the culture of
the United Arab Emirates it is ‘united’,” says Amna Al Dabbagh. Her
artwork, ‘United’, mirrors the topographical form of the seven Emirates
and literally reflects the portraits of exhibition visitors – individuals who
are part of a nation. The UAE, which celebrates its 45th anniversary in 2016,
has a highly diverse population. Amid the 200-plus nationalities exist a
multitude of languages and dialects, echoed in Al Dabbagh’s multilingual
’printed texts of the word ‘united’. Sarah Al Agroobi’s ‘The Desert Rose
offers a natural portrait of a nation. The crystalline sculpture is formed
from sand sourced on visits to all seven Emirates. Subtle material
modulations in tone and texture are a celebration of diversity, while
interlocking disks symbolise the strength of unity.
Continuing artistic explorations of the UAE’s natural environment,
the Emirati artist Mohammed Al Astad’s ‘beach-pearl’ canvases are
investigations into the land itself, created from and by the sand. The
mountains of Khor Fakkan are the medium and setting for Mohammed
Ahmed Ibrahim’s eight ‘qubba’ (domes). Each marked on a map,
visitors to the area may make their own pilgrimage beyond the gallery
at Emirates Palace and into the landscape of the Northern Emirates.
Layla Juma’s ‘Leaf’ captures the delicate movement of a falling leaf in
a stylised, modern steel work that elegantly contradicts the hardness of
its material.

The Abu Dhabi Festival became a cultural
landmark in the UAE and a witness of the
history of cultural development in Abu Dhabi.”
H.H. Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan,
UAE Minister of Foreign Affairs & International
Cooperation, Abu Dhabi Festival Patron 2016

"لقد أصبح مهرجان أبوظبي مرجعً حقيقيً للثقافة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة وشاهدًا على تاريخ التطور
."الثقافي في أبوظبي
سمو الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي
2016 راعي مهرجان أبوظبي
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العمارة والعمران
باالنتقــال مــن الحالــة الطبيعيــة لإلمــارات إلــى التدخــات المعماريــة والحضريــة التــي صنعتهــا
يــد اإلنســان ،احتفــى المعــرض باألســاليب المعماريــة القديمــة والحديثــة فــي أعمــال عــدة ومنهــا
عمــل
"الرحــال" للفنــان خالــد الشــعفار المســتوحى مــن أســلوب بنــاء بيــوت العريــش القديمــة
ّ
(المصنوعــة مــن ســعف النخيــل) .وفــي المقابــلُ ،يظهــر عمــل الفنانــة إيمــان الهاشــمي "حولهــا"
روعــة المشــهد الحضــري باســتخدام مجموعــة مــن الوســائط والمــواد المختلفــة ،حيــث أن بنيتــه
المكونــة مــن العــوارض الصلبــة لناطحــات الســحاب تدعــو المشــاهد إلــى النظــر فــي مــرآة مع ّلقــة
فتجســد نســخً تجريديــة لتفاصيــل اكتشــفتها
أمــا األنمــاط المطبوعــة فــي العمــل،
باألعلــىّ .
ّ
ويعــد عمــل الفنانــة زينــب الهاشــمي
الهاشــمي خــال رحــات فرديــة قامــت بهــا حــول العالــم.
ّ
"تداخــل الســاحل" تجميعــً لصــور تــم التقاطهــا عبــر األقمــار الصناعيــة ألبوظبــي ،وهــو بذلــك
يمنــح فوضــى المدينــة تناغمــً ســاحرًا ضمــن أنمــاط إيقاعيــة جميلــة .وأخيــرًا ،يو ّثــق خالــد مزينــة
محــات الشــاورما التــي ال تغيــب شــعبيتها أبــدًا ،وذلــك مــن خــال عملــه "المطاعــم الشــعبية فــي
اإلمــارات".

Architecture & Urbanism

البورتريه والهوية
يتن ـ ــاول ه ـ ــذا الموض ـ ــوع عاق ـ ــة الف ـ ــرد م ـ ــع الوط ـ ــن األم؛ فيأت ـ ــي عم ـ ــل الفن ـ ــان عم ـ ــار العط ـ ــار
"عك ـــس الزم ـــن" بمثاب ـــة بحـ ـــث أرش ـــيفي ف ـــي اس ـــتوديوهات التصوي ـــر بدول ـــة اإلمـ ـــارات خ ـــال
أمـــا بورتريـــه "عائلـــة" بأســـلوب الكـــوالج الرقمـــي للفنانـــة
ســـتينات وسبعينــــات القـــرن الماضـــيّ .
ـور وقف ـ ــة عائلي ـ ــة ف ـ ــي م ـ ــكان تاريخ ـ ــي (بي ـ ــت جده ـ ــا الش ـ ــيخ
لطيف ـ ــة بن ـ ــت مكت ـ ــوم ،فيص ـ ـ ّ
س ـ ــعيد ب ـ ــن مكت ـ ــوم آل مكت ـ ــوم) ،فيظهـ ـ ــرون متكاتفي ـ ــن مع ـ ــً وه ـ ــم يراقبـ ـ ــون أف ـ ــق دب ـ ــي
المتغي ـ ــر باس ـ ــتمرار.

Portraiture & Identity

الدين والروحانية
يستكشــف هــذا الموضــوع الطبيعــة البشــرية بشــكل معمــق ليحفــز التأمــل الفكــري واإلدراك
الذاتــي؛ وتعكــس لوحاتــه الكبيــرة تأمــ ً
ا فــي المســافة الامتناهيــة بيــن التجريــد والتصويــر،
حيــث يلتقــي البحــر بالســماء مــع تصويــر تقلبــات وإيقاعــات المشــاهد الطبيعيــة الداخليــة.

Religion & Spirituality

التأمــل
وركّ ــزت الفنانــة عائشــة جمعــة فــي عملهــا "الرحيــل إلــى الداخــل" علــى هــذا النــوع مــن
ّ
الداخلــي؛ حيــث يوفــر العمــل مســاحة واقعيــة تتيــح لنــا تأمــل مثــل هــذه الجوانــب الغامضــة.
اللغة والخط العربي
تعتب ـ ــر عوام ـ ــل الهوي ـ ــة والروحاني ـ ــة والدي ـ ــن العناص ـ ــر الرئيس ـ ــية المكون ـ ــة لألم ـ ــة .وبدوره ـ ــا
تش ـــكل اللغ ـــة والخ ـــط العرب ـــي وس ـــائل أساس ـــية ل ـــكل عنص ـــر م ـــن ه ـــذه العناص ـــر ،فمثلم ـــا
ترتب ـ ــط اللغ ـ ــة ارتباط ـ ــً وثيق ـ ــً بالهوي ـ ــة ،تع ـ ــد اللغ ـ ــة العربي ـ ــة مازم ـ ــة لإلس ـ ــام.
مجس ـ ــم الفنان ـ ــة ع ـ ــزة القبيس ـ ــي م ـ ــن الح ـ ــرف العرب ـ ــي "الض ـ ــاد" (ض) -وه ـ ــو الح ـ ــرف
ُيعتب ـ ــر
ّ
ـاء بالس ـ ــمات الفري ـ ــدة للغ ـ ــة العربي ـ ــة.
الوحي ـ ــد ال ـ ــذي ال يلف ـ ــظ ف ـ ــي لغ ـ ــات أخ ـ ــرى -احتف ـ ـ ً
التقاليد والتراث
يضــم هــذا الموضــوع األخيــر أعمــاالً تجمــع بيــن التقاليــد والحداثــة .فيجســد ســعيد المدنــي فــي
عملــه التطريــزي "المهــا العربــي" مشــهدًا بانوراميــً الثنيــن مــن حيوانــات المهــا العربيــة ،وهــو
"عــرس" انفجــارًا
تصويــر مبتكــر ألحــد رمــوز الثقافــة الخليجيــة؛ فــي حيــن يشــكل عمــل خالــد البنــا ُ
قماشــيً ملونــً فــي لحظــة فوضويــة  -ولكــن جميلــة  -مــن التقــارب واالنســجام .ويجســد عمــل
الفنانــة ســامة نصيــب "ذكــرى نقــوش" ذكرياتهــا الشــخصية حــول فســاتين والدتهــا فــي عمــل
أمــة" للفنانــة فاطمــة المزروعــي ،فهــو يجمــع
أمــا عمــل "الرجــل الــذي بنــى ّ
تركيبــي معاصــرّ .
تصميمــً للســجاد اإلســامي مــع صــور مــن الحيــاة اليوميــة فــي دولــة اإلمــارات .واســتكماالً آلليــة
التقــاء الماضــي بالحاضــر ،يجمــع حمــدان بطــي الشامســي بيــن الفَ خّ ــار والكــوالج .ونــرى الحاضــر
عبــر الماضــي فــي عمــل "ســدو بكســل" للفنانــة هنــد بــن دميثــان مــع نســيج الســدو التقليــدي.
ويختتــم المعــرض مــع الفنــان خليــل عبــد الواحــد بعمــل "أدوات الفنــان" الــذي يتتبــع عمليــة إبــداع
أعمــال التكليــف الفنيــة العشــرين ،وذلــك تكريمــً للفنانيــن الذيــن يشكلـــون جــزءًا مــن المشــهد
الفنــي المتغيــر أبــدًا فــي دولــة اإلمــارات.

Proceeding from the enduring natural state of the UAE, we move
to the man-made interventions of architectural and urban systems.
Architectural vernaculars new and old are celebrated in Khalid Shafar’s
‘THE NOMAD’, which draws on traditional Arish (palm leaf) architecture.
The urban landscape is both medium and material in Eman Al
Hashemi’s ‘Around’. The structure – steel girders of skyscrapers – invites
the viewer to look into the mirror hanging above, while the printed
patterns are abstract versions of details the artist found on trips around
the Emirates. Zeinab Al Hashemi’s ‘Coast Collision’ kaleidoscopes a
composite satellite shot of Abu Dhabi, ordering the chaos of the city into
beautifully rhythmical patterns. Finally, Khalid Mezaina documents the
ever-enduring shawarma shops in ‘Cafeterias of the UAE’.
The individual’s relationship with the nation is considered here. Ammar
Al Attar’s ‘Reverse Moments’ is an archival investigation into the
country’s photography studios of the 1960s and 1970s. In Lateefa Bint
Maktoum’s beautiful, digitally collaged family portrait, a family stands
in a historic site (the house of her great grandfather Sheikh Saeed bin
Maktoum Al Maktoum) united as they observe the ever changing Dubai
skyline.
This section explores human nature in depth, engaging meditation, selfreflection and consciousness. The large format paintings meditate on
the indefinite space between abstraction and figuration, while depicting
’the rhythms of inner landscapes. Aisha Juma’s ‘Inner Pilgrimage
creates a literal space to consider such interiority. The work is a
meditative experience within the confines of the gallery.

Language & Calligraphy

Identity, spirituality and religion are essential elements of the nation. In
turn, language and calligraphy are essential conduits to each of these
elements – just as language is closely tied to identity, so too the Arabic
language is inherent to Islam. Azza Al Qubaisi’s sculptural rendition of
)’ (the only letter with a pronunciation notض( the Arabic letter ‘Dhad
found in other languages) celebrates the unique attributes of the Arabic
language.

Tradition & Heritage

This final section comprises works combining tradition and modernity.
Saeed Al Madani references ‘telli’ embroidery in a panoramic view
of two Arabian oryx, an innovative portrayal of an icon of Gulf
culture. Khalid Al Banna’s ‘Wedding’ is a colourful explosion of fabric
– a chaotic yet beautiful moment of convergence. Salama Nasib’s ‘Her
Patterns’ captures the personal memories of her mother’s dresses in
a contemporary installation. Fatema Al Mazrouie’s ‘A Man Who Built A
Nation’ combines Islamic carpet design with photographs of every day
UAE life. Also blending past and present, Hamdan Buti Al Shamsi unites
pottery with collage. In Hind Bin Demaithan’s ‘Sadu-Pixel’, we see the
present through the past with traditional ‘sadu’ textile. The exhibition
concludes with Khalil Abdul Wahid’s ‘Artist Tools’, retracing the creation
of the 20 commissions – a tribute to the artists who form part of the
ever-changing artistic landscape of the UAE.
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معالـي الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان ،وزيـر الثقافـة وتنميـة المعرفـة ،راعـي
مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون ،يفتتـح المعـرض ،يرافقـه سـعادة ميشـيل
ميراييه (سـفير فرنسـا لدى الدولة) ،معالي الشـيخ فاهم بن سـلطان القاسـمي،
سـعادة زكـي أنـور نسـيبة (مستشـار مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون)،
سـعادة هـدى الخميس-كانـو (المؤسـس والمديـر الفنـي لمهرجـان أبوظبـي)

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan, Patron of ADMAF, enters accompanied by
H.E. Michel Miraillet (Ambassador of France), H.E. Sheikh Fahim bin Sultan Al-Qasimi,
H.E. Zaki Anwar Nusseibeh (ADMAF Advisor) and Hoda Al Khamis-Kanoo
)(Founder and Artistic Director, Abu Dhabi Festival

معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان مــع الفنــان حمــدان بطــي
الشامســي وعملــه الفنــي "بــال عنــوان"

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan with Hamdan Buti Al Shamsi
’and his sculptural work ‘Untitled

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان مع الفنانة سارة العقروبي
وعملها الفني "وردة الصحراء"

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan with Sarah Al Agroobi
’and her work ‘Desert Rose
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معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان مــع عمــل الفنانــة زينــب الهاشــمي
"تداخــل الســاحل"

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan viewing Zeinab Al Hashemi’s
’work ‘Coast Collision

معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان مــع الفنــان خالــد البنــا وعملــه
"عــرس"
الفنــي ُ

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan with Khalid Al Banna and his
’work ‘Wedding

“I’ve never seen such a significant exhibition of
UAE artistic expression. I really hope it can share
its message with people around the world.”
Dr. Ghassan Salamé
Chair, Arab Fund for Arts & Culture

"لم يسبق لي أن رأيت معرضً للتعابير الفنية اإلماراتية
 آمل أن ينجح في توصيل رسالته إلى جميع.بهذه األهمية
."الناس حول العالم
الدكتور غسان سالمة
رئيس الصندوق العربي للثقافة والفنون
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 إنه."أهنئ القائمين على هذا المعرض الرائع بكل ما فيه
المتقن ومحتوياته المع ّبرة عن رحلة
ُ متم ّيز حقً بتنظيمه

“Congratulations on a wonderful exhibition.
Really nicely curated, very nice pieces and an
enchanting journey through UAE history.”
H.E. Khaldoon Al Mubarak
Chair, Executive Affairs Authority

."ساحرة عبر تاريخ اإلمارات العريق
معالي خلدون المبارك
رئيس جهاز الشؤون التنفيذية
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NATALIE DESSAY &
LAURENT NAOURI
IN RECITAL
10TH APRIL 2016
EMIRATES PALACE AUDITORIUM

حفل أوبرا
نتالي ديساي ولوران ناعوري
 10أبريل 2016
مسرح قصر اإلمارات
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سحر النغمات
THE MAGIC OF MÉLODIE

في هذه األمسية ،وللمرة األولى في العالم العربي،
نتالي ديساي ولوران ناعوري أعادا إحياء التاريخ
بأغـــان رائعـــة في
الموســـــيقي الفرنســــي
ٍ
مهرجان أبوظبي.

The Arab world debut by Natalie Dessay
and Laurent Naouri extended the
Abu Dhabi Festival repertoire into the
realms of historic France.

فــي خــروج عاطفــي عــن أدائهــم األوبرالــي المعتــاد ،قــدم نتالــي ديســاي ولــوران ناعــوري
الشــهيران برنامجــً متنوعــً مــن روائــع األغانــي والمقطوعــات مــن اختيارهمــا .تحظــى القصيــدة
الغنائيــة الفرنســية -أو مــا يعــرف علــى نحــو أكثــر دقــة باســم "المقاطــع الشــعرية الملحنــة"-
المتجوليــن ومنشــدي األشــعار فــي وســط وشــمالي فرنســا
بتاريــخ طويــل يمتــد إلــى الشــعراء
ّ
خــال العصــور الوســطى .غيــر أن نشــوء القصيــدة الغنائيــة الفرنســية كنمــط موســيقي
مســتقل يعــود إلــى منتصــف القــرن التاســع عشــر.

An intimate departure from their usual operatic performances, the
celebrated Natalie Dessay and Laurent Naouri presented a diverse
hand-picked programme of mélodies. These French art songs – more
correctly, mélodies – have a long history, with its roots in the songs
of the troubadours and trouvères of the Middle Ages. The creation of
mélodies as a distinctive musical genre can be traced back to the middle
years of the 19th century.

منــذ بدايــة مســيرتها الفنيــة ،غنــت الســوبرانو الفرنســية نتالــي ديســاي علــى أشــهر المســارح
العالميــة؛ وتتــم دعــوة ديســاي بانتظــام للغنــاء فــي "دار األوبــرا" بفيينــا ،ودار "أوبــرا متروبوليتــان"
فــي نيويــورك ،ومســرح "ال ســكاال" فــي ميــان ،ومســرح "ليســيو" فــي برشــلونة ،و"دار األوبــرا
الملكيــة" فــي لنــدن ،ودار "أوبـــرا باريــس الوطنية".وتتقــن ديســاي أداء مؤلفــات األوبــرا الفرنســية
بمــا فــي ذلــك أوفيليــا (أوبــرا "هاملــت") ،ومينــكا (أوبــرا "ملــك رغمــً عنــه") ،وأوبــرا "الكمــي"،
و"أولمبيــا" (أوبــرا حكايــات هوفمــان) ،و"أوبــرا مانــون" .وحققــت ديســاي نجاحــً الفتــً بتأديــة أغانــي
"بيــل كانتــو" اإليطاليــة بمــا فــي ذلــك أوبــرا "ال ســونامبوال" ،إلــى جانــب دورهــا فــي أوبــرا "لوســيا
دي الميرمــور" الــذي أدتــه علــى خشــبة مســرح دار "أوبــرا شــيكاغو" ،ودار "أوبــرا متروبوليتــان"،
ودار "أوبـــرا باريــس الوطنيــة"؛ وأتبعتــه بتســجيل أســطوانة موســيقية تحــت قيــادة المايســترو
فاليــري غيرغييــف .شــاركت عــدة مــرات بالغنــاء إلــى جانــب الباريتــون لــوران ناعــوري وعــازف البيانــو
ماتشــيك بيكولســكي فــي برنامــج موســيقي مخصــص لألغانــي الفرنســية ،وهــو البرنامــج
قدمــه الموســيقيون الثاثــة فــي العاصمــة أبوظبــي.
نفســه الــذي ّ

Since the beginning of her career, Natalie Dessay has sung on the
most important international stages. During her career, she has been
regularly invited to perform at the Vienna State Opera, the Metropolitan
Opera in New York, La Scala in Milan, the Liceu in Barcelona, the Royal
Opera House in London, and obviously the Paris National Opera. A
great performer of the French repertoire, including Ophélie, Minka,
Lakmé, Olympia, Juliette and Manon, she has also had huge success
in the bel canto repertoire, in La Sonnambula and particularly in
Lucia di Lammermoor, a role she has sung at the Chicago Opera, the
Metropolitan Opera and the Paris National Opera and which she has
recorded under Valery Gergiev’s baton. She has shared the stage several
times with Laurent Naouri and Maciej Pikulski with a programme
dedicated to French Songs, the same repertoire presented by the trio in
Abu Dhabi.

أكمــل الباريتــون المتميــز لــوران ناعــوري دراســته الموســيقية فــي "المركــز الوطنــي للفنانيــن
الغنائييــن" بمدينــة مارســيليا الفرنســية و"مدرســة غيلدهــول للموســيقى والدرامــا" فــي
العاصمــة البريطانيــة لنــدن .ويحظــى ناعــوري برصيــد ضخــم يتضمــن نحــو  40عم ـ ً
ا فنيــً تتنــوع
أســاليبها الموســيقية مــن بدايــات عصــر البــاروك وصــوالً إلــى األوبــرا المعاصــرة.

Laurent Naouri studied at the CNIPAL in Marseille and the Guildhall
School of Music and Drama in London. His broad repertory includes
about 40 roles, from the early baroque to contemporary opera.

وتشـتمل األدوار التـي قـام بتأديتهـا علـى "األشـرار األربعـة" (أوبـرا حكايـات هوفمـان) فـي مـدن
باريس ومدريد وأورانـج وزيوريخ وميان وبرشـلونة وميونـخ ،ودور غولـود (أوبرا ِب ّيـاس وميليزاند)
فـي باريـس وغاسـكو وسـالزبورغ وبرليـن ومدريـد وبرشـلونة ،ودور الكونـت ألمافيفـا (أوبـرا زواج
فيغارو) في مدينتـي إيكـزون بروفانـس وطوكيـو ،ودور البطولة في أوبـرا "فالشـتاف" بمدينتي
ليـون وسـانتافيه ودار "أوبـرا غلينديبـورن" ،ودور باندولفـي (أوبـرا سـندريا) بمدينـة برشـلونة،
ً
فضـا عـن دور القنصـل األمريكـي "شـاربلس" (أوبـرا مـدام باترفـاي) فـي دار "أوبـرا متروبوليتـان"
بمدينـة نيويـورك ،ودور جيرمـون (أوبـرا الترافياتـا) فـي مـدن سـانتافيه وطوكيـو وداالس.
وشــارك ناعــوري مؤخــرًا فــي أدوار غنائ ّيــة عديــدة ومنهــا دور فيراموســكا (أوبــرا بنفينوتــو
تشــيليني) ،ودور ميفيســتوفيليس (أوبــرا لعنــة فاوســت) ،ودور الماركيــز دو ال فــورس (أوبــرا
حــوارات الكرمليــة).

Among these and most notably are the Four Villains (The Tales of
Hoffmann), Golaud (Pelléas et Mélisande), Count Almaviva (Le Nozze
di Figaro), the title role of Falstaff, Pandolfe (Cendrillon), Sharpless
(Madama Butterfly) and Germont (La Traviata). More recently, he has
sung the roles of Fieramosca (Benvenuto Cellini). He has performed
Méphistophélès (La Damnation de Faust), the Marquis de la Force
(Dialogue des Carmélites).
Future plans include Berlioz’s Roméo et Juliette with the Stuttgart Radio
Symphony Orchestra, Ruprecht in Prokofiev’s The Fiery Angel at the
Opéra de Lyon and Don Alfonso (Cosi fan Tutte) at the Grand Théâtre de
Genève.
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ُترك الجمهور شغوفًا بالمزيد من هذا األداء الساحر.

“

One was left greedily wanting to take these performances home.

“

وتشــتمل خطــط ومشــاركات ناعــوري المســتقبلية علــى المشــاركة فــي أوبــرا "روميــو وجولييــت"
للموســيقار الفرنســي هيكتــور برليــوز مــع "األوركســترا الســمفونية لراديــو شــتوتغارت" ،ودور
روبريخــت فــي أوبــرا "المــاك النــاري" للمؤلــف الموســيقي الروســي ســيرغي بروكوفييــف فــي
دار "أوبــرا ليــون الوطنيــة" بفرنســا ،إضافــة لــدور دون ألفونســو (كــوزي فــان توتــي) علــى خشــبة
"مســرح جنيــف الكبيــر" فــي سويســرا.
ومغن
الحجـرة
ٍّ
يعتبـر عـازف البيانـو المنفـرد ماتشـيك بيكولسـكي فنانـً بارعـً بمجـال موسـيقى ُ
مرافق لعدد مـن مشـاهير الغناء .وظهر بيكولسـكي على خشـبة أهـم المسـارح المرموقة في
 150مدينـة ضمن  30بلـدًا حـول العالم ،وفـي رصيـده  10ألبومات موسـيقية وقرصـي .DVD
كتــب روب غاريــت فــي قراءتــه لـــ "حفــل أوبــرا نتالــي ديســاي ولــوران ناعــوري" فــي صحيفــة "ذا
ناشــيونال"" :فــي حيــن تشــتهر أنمــاط الميلــودي (الغنائــي) فــي عالــم األوبــرا ،إال أنــه مــن الواضــح
أنهــا ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة للنجميــن المتألقيــن نتالــي ديســاي ولــوران ناعــوري ،اللذيــن
قدمــا برنامجــً منتقــى بعنايــة مــن االختيــارات الشــخصية للمقطوعــات الغنائيــة المشــهورة.
برفقة األداء السـاحر لعازف البيانو الشـهير ماتشـيك بيكولسـكي ،افتتحت األمسـية بجـزء كبير
مكـرس ألعمـال غابرييل فوريـه ،وهو واحـد من أهـم المؤلفيـن الموسـيقيين .بصوت يرفـرف بين
الغنـاء الفـردي والثنائـي ،أشـرقت ديسـاي فـي الكاسـيكية الراقصـة "ضـوء القمـر" المسـتوحاة
مـن نـص للشـاعر فيرليـن والـذي تضمنتهـا درامـا "بعـد حلـم" .وبعـد اجتمـاع ديسـاي وناعـوري
علـى المسـرح ،حضـرت عوالـم الحلـم والرومانسـية المترفـة فـي ثنائيـة "الدمـوع الذهبيـة".
أعطــى النمــط الوحشــي لدوبــارك الفرصــة للــوران ناعــوري كــي يشــرق ويتألــق فــي قراءتــه
المســرحية لمقطوعــة "الحســرة المكتومــة" وهــي األغنيــة الفرديــة التــي حــازت علــى التصفيــق
المســتمر خــال أدائهــا فــي األمســية.
لكننــي لــم أتحــدث عــن األفضــل فــي هــذه األمســية بعــد ،فقــد تــم تقديــم لحنيــن غنائييــن
جذابيــن للملحــن فرانســيس بــوالن والــذي يعــرف بآخــر أعظــم ملحنــي الميلــودي ،وهــو الــذي
نقــل القالــب الموســيقي ،ربمــا علــى مضــض ،إلــى القــرن العشــرين .القــت الكلمــات الخائفــة مــن
الحــرب ألبولينيــر تعاطفــً كبيــرًا فــي األغنيــة الســابعة "كاليغــرام" ،والتــي قدمهــا ناعــوري بشــكل
مذهــل .بــدت ديســاي وكأنهــا علــى حافــة البــكاء فــي نهايــة أداء "الخطوبــة الطريفــة" والتــي
ترتكــز علــى ســت قصائــد للويــس دو فيلمــوران.
وفـي نهايـة األمسـية التـي اختتمـت بثـاث ثنائيـات أخـرى أذهلـت الجمهـور لــليو دوليبـي وشـارل
مـاري ويلـدو .تُـرك الجمهـور شـغوفً بالمزيـد مـن هـذا األداء السـاحر .علـى الرغـم مـن ظهورهمـا
معً للمـرة األولى فـي عـام  ،2014إال أنـه لم تنشـر أي سـجات توثق هـذا المشـروع الثنائـي ،وهذا
تقصيـر كبيـر بالنظـر لانسـجام والتبصـر واألناقـة التـي يجلبانهـا لألغانـي التـي يؤديانهـا معـً".
ٌ

Piano soloist, chamber music player and accompanist of famous
singers, Maciej Pikulski has appeared on stage in 150 cities in 30
countries across five continents and recorded ten CDs and two DVDs.
In The National newspaper review of ‘Natalie Dessay and Laurent
Naouri in Recital’, Rob Garrett wrote, “While best known as celebrities
of the opera world, [mélodies] are clearly a form dear to French singers
Natalie Dessay and Laurent Naouri, who presented a lovingly curated
programme of personal picks and familiar favourites.

Backed sublimely by celebrated pianist Maciej Pikulski, the recital
opened with a large section devoted to the works of Gabriel Fauré, one
of the form’s most prolific champions. Flitting between solos and duets,
Dessay shone on classic ballad Clair de Lune, based on a Verlaine text,
and revelled in the drama of Après un Rêve. Reunited onstage, there
was a sumptuous romance to duet Pleurs D’or… Duparc’s frenzied
style offered Naouri a chance to shine, with his theatrical reading of the
haunted Soupir the most-applauded solo all evening.
The best was yet to come. Recognised as the last great mélodie
composer, Francis Poulenc brought the form, perhaps reluctantly, into
the 20th century, as represented by two gripping song cycles here. The
war-scared words of Apollinaire found a sympathetic home in the sevensong Calligrammes, breathtakingly rendered by Naouri; Dessay looked
on the verge of tears at the close of her own showcase Fiançailles Pour
Rire, based on six poems by Louise de Vilmorin.
As the evening closed with three more crowd-pleasing duets, from Léo
Delibes and Charles-Marie Widor, one was left greedily wanting to take
these performances home. Despite debuting back in 2014, there has
been no recorded release documenting this duet project — a grave
shame given the sympathy, insight and flair these singers bring the
”material.
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الفنان لوران ناعوري يستلم صورة شخصية تم رسمها بتكليف حصري الفنان محمد عبد
اللطيف كانو ،مستشار مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن مجموعة "مسألة هوية"

الفنانان لوران ناعوري وماتشيك بيكولسكي بالزي التقليدي "البشت" مع نتالي ديساي
(في المنتصف) ،سعادة هدى الخميس-كانو ،السيدة جينيفييف ميراييه وسعادة ميشيل
ميراييه (سفير فرنسا في دولة اإلمارات العربية المتحدة)

Laurent Naouri receives a specially commissioned portrait from the series
‘A Question of Identity’ by Mohamed Abdul Latif Kanoo

Laurent Naouri and Maciej Pikulski, adorned in traditional bisht, with Natalie
Dessay (centre), Hoda Al Khamis-Kanoo, Geneviève Miraillet and H.E. Michel
)Miraillet (Ambassador of France

LANG LANG IN RECITAL
14TH APRIL 2016
EMIRATES PALACE AUDITORIUM

أمسية البيانو مع النغ النغ
 14أبريل 2016
مسرح قصر اإلمارات
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مليون لون للعقل
A MILLION COLOURS OF THE MIND
قدم
في ظهوره األول في مهرجان أبوظبيّ ،
النغ النغ معزوفات لثالثة من كبار المؤلفين
الموسيقيين على مر العصور؛ تشايكوفسكي
وباخ وشوبان.

For his Abu Dhabi Festival debut,
Lang Lang chose masterpieces from the
– greatest composers of piano virtuosity
Tchaikovsky, Bach and Chopin.

ولـد النـغ النـغ فـي مدينـة شـينيانغ فـي مقاطعـة لياونينـغ الصينيـة .بـدأ بالعـزف علـى البيانـو
بعمـر الثالثـة ،وفي الخامسـة مـن عمـره حـاز علـى المركـز األول في مسـابقة شـينيانغ للعـزف على
البيانـو .فـي عـام  ،1994حـاز علـى المركـز األول بفضـل عزفـه الرائـع فـي الـدورة الرابعـة لمسـابقة
عازفي البيانو الشـباب في مدينة إتلينغيـن األلمانية .وفي عـام  ،1995فاز بالمركز األول لمسـابقة
تشايكوفسـكي الدولية للموسـيقيين الشـباب في اليابان .وفي عامه الرابع عشـر ،شـارك كعازف
منفرد في حفـل افتتاح لألوركسـترا الوطنيـة الصينيـة ،والتي ب ّثتهـا القنـاة التلفزيونيـة المركزية
الصينيـة والتـي حضرهـا الرئيـس الصينـي جيانـغ زيمينـغ .فـي العـام التالـي ،بـدأ دراسـاته فـي
معهـد كورتيـس الموسـيقي فـي فياديلفيـا بالواليـات المتحـدة األمريكيـة تحـت إشـراف األسـتاذ
غـاري غرافمـان.

Lang Lang was born in Shenyang, Liaoning, China. He began piano
lessons at the age of three and at the age of five won first place at the
Shenyang Piano Competition. In 1994 he was awarded first prize for
outstanding artistic performance at the fourth International Competition
for Young Pianists in Ettlingen, Germany. In 1995, he won first place at
the International Tchaikovsky Competition for Young Musicians in Japan.
At 14, he was a featured soloist at the inaugural concert by the China
National Symphony, broadcast by China Central Television and attended
by President Jiang Zemin. The following year, he began studies with
Gary Graffman at the Curtis Institute of Music in Philadelphia, USA.

ّ
لعل "اإللهام" هي الكلمة األصدق تعبيرًا عن عازف البيانو الصيني الشهير النغ النغ الذي يحظى
بتقدير وإعجاب الجميع بفضل نظرته العالم ّية واسعة األفق التي تشكل حافزًا إبداعيً لمسيرته
المهنية .ويمثل النغ مصدر إلهام لمايين العازفين بفضــل روحه الرقيقة وأسلوبه العاطفي في
العزف .ويتجلى ذلك واضحً في األمسيات الدافئة أو الحفات على أضخم المسارح العالمية مثل
حفل اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم  2014في مدينة ريو دي جانيرو برفقة أسطورة
األوبرا باسيدو دومينغو؛ والدورتين  56و 57لحفل توزيع "جوائز غرامي" برفقة فريق الروك
الشهيرة "ميتاليكا" ،والفنان فاريل وليامز؛ وأيضً حفل افتتاح "أولمبياد بكين  "2008الذي
تابعه أكثر من  4مليارات شخص حول العالم؛ باإلضافة إلى األمسية الختامية لسلسلة حفات
قاعة "ألبرت هول" بالعاصمة البريطانية لندن؛ والذكرى المئوية الثانية لمولد المؤلف الموسيقي
الشهير فرانز ليشت ،وذلك بمشاركة "أوركسترا فيادلفيا" والموسيقي تشارلز دوتوا الذي أحيا
حفات في أكثر من  300دار سينما ضمن مختلف أرجاء الواليات المتحدة ،و 200في أوروبا (أول
مجموعة أعمال سينمائية للموسيقى الكاسيكية لفنان منفرد).

Lang Lang has gone on to inspire millions with his openhearted,
emotive playing, whether in intimate recitals or on the grandest of
stages. These include the 2014 World Cup Final concert in Rio de
Janeiro, with Plácido Domingo; the 56th and 57th GRAMMY Awards, with
Metallica and Pharrell Williams; the Opening Ceremony of the 2008
Beijing Olympics, when more than four billion people around the world
viewed his performance; the Last Night of the Proms at London’s Royal
Albert Hall; and the Liszt 200th birthday concert with the Philadelphia
Orchestra and Charles Dutoit, which was broadcast live in more than
300 movie theatres around the USA and 200 cinemas across Europe.

ّ
وطد النغ شراكاته الموسيقية مع نخبة من ألمع الفنانين العالمين بدءًا من أشهر قادة
األوركسترات العالمية بمن فيهم الموسيقار دانيال بارنبويم ،وغوستافو دوداميل ،والسير
سيمون راتل ،إضافةً إلى فنانين من خارج أوساط الموسيقى الكاسيكية مثل ماركيز ،أشهر
راقصي "الدوبستيب"؛ وأسطورة الغناء خوليو إغليسياس ،وأسطورة الجاز هيربي هانكوك.
ويحرص النغ كذلك على ترسيخ عاقاته مع المؤسسات التي تدعم مساعيه إلثراء الشغف
بالموسيقى الكاسيكية لدى مزيد من الجمهور؛ كما يركز على مد الجسور الثقافية بين الشرق
والغرب ،حيث يقدم مقطوعات من الموسيقى الصينية أمام الجمهور الغربي وبالعكس.

Lang Lang forms enduring musical partnerships with the world’s
greatest artists, from conductors such as Daniel Barenboim, Gustavo
Dudamel and Simon Rattle, to artists from outside classical music,
including dubstep dancer Marquese ‘Nonstop’ Scott, king of the
crooners Julio Inglesias and jazz titan Herbie Hancock. He builds
relationships with corporations who will help him introduce classical
music to ever-more people and he builds cultural bridges between East
and West, frequently introducing Chinese music to Western audiences
and vice versa.

يعمل النغ النغ بشتى الطرق إلى جعل الموسيقى جزء ال يتجزأ من حياة األطفال حول العالم
سواء من خال عمله كسفير للسام في منظمة األمم المتحدة بمجال قضايا التعليم العالمي،
أو عبر "مؤسسة النغ النغ العالمية للموسيقى" ليكون بذلك مصدر إلهام للكثيرين.

He is also intent on bringing music into the lives of children around the
world both through his work for the United Nations, as a Messenger
of Peace focusing on global education and through his own Lang Lang
International Music Foundation.

وأدرجت "مجلة تايم" األمريكية النغ ضمن قائمتها السنوية ألهم  100شخصية مؤثرة في العالم
باعتباره رمزًا للشباب في الصين ومستقبلها الواعد .وتلعب ذكريات طفولة النغ النغ ،والتي ال
تزال ترافقه لغاية اليوم ،دورًا رئيسيً في حفز اهتمامه بصقل مواهب الشباب؛ حيث يتولى
تعليم  100طالب أصول العزف على البيانو من خال منحهم فرصة المشاركة معه في عدة
حفات موسيقية .كما يكرس جهود مؤسسته الدولية للموسيقى لصقل مهارات أشهر عازفي
البيانو الواعدين.

Time Magazine named Lang Lang in its ‘Time 100’, citing him as a
symbol of the youth of China and its future. Lang Lang also mentors
prodigies, convenes 100 piano students at a time in concert and
dedicates his Lang Lang International Music Foundation to cultivating
tomorrow’s top pianists.

ويظهر النغ على أهم المحطات التلفزيونية والمجات حول العالم؛ وقد أحيا عـدة حفات بحضـور
كبار الشخصيات العالمية مثل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،و 4رؤساء للواليات المتحدة

He has performed for international dignitaries including the SecretaryGeneral of the UN, Ban Ki-moon, President Xi Jin Ping of China and four
US presidents, as well as at the Diamond Jubilee celebratory concert for
Queen Elizabeth II at Buckingham Palace.

“

إن النغ النغ ليس موسيقيًا اعتياديًا ،فقد أثبت لجمهور مهرجان أبوظبي سحر أدائه
وعزفه الفائق الجمال.
All the pianist’s notorious flair, theatrics, and inimitable technical prowess
were on clear display.

“

وكذلـك إحيـاء حفـل موسـيقي فـي قصـر بكنغهـام بمناسـبة اليوبيـل الماسـي للملكـة اليزابيث
الثانية.

In The National newspaper review of ‘Lang Lang in Concert’, Rob Garrett
wrote, “Lang Lang is not a musician known for subtlety – and all the
pianist’s notorious flair, theatrics, and inimitable technical prowess were
on clear display at Abu Dhabi Festival.

كتـب روب غاريـت فـي قراءتـه فـي صحيفـة "ذا ناشـيونال" عـن "أمسـية البيانـو مـع النـغ النـغ"" :إن
النغ النـغ ليس موسـيقيً اعتياديـً ،فقد أثبـت لجمهـور مهرجان أبوظبـي سـحر أدائه وعزفـه الفائق
الجمـال ،وتقنياتـه الشـجاعة التـي ال يمكـن مقارنتها مـع مـا اعتدناه .سـرى بيـن الجمهور فـي قصر
اإلمـارات شـعور داخلـي بالترقـب ،شـعور ال يشـبه حمـاس المراهقيـن المتقافزيـن عند سـماع أغنية
بـوب ولكنـه شـهوة كشـهوة الغـذاء الروحـي الداخلـي الـذي ال تشـبعه إال موسـيقى مغايـرة ال
نشـهدها عـادة مـع الحفـات الكاسـيكية الرزينـة التـي تمـر علـى هـذه المنصـة.

A visceral sense of anticipation passed between the crowd at Emirates
Palace – not quite the eager adolescent chumping of a pop gig, but
certainly a hunger-lust not normally associated with the staid classical
concerts normally passing through the stage. Would the world’s greatest
?“classical rock star" live up to his own hype

مـن حضـر أمسـية البيانـو مـع النـغ النـغ يتسـاءل" :هـل مـن الممكـن أن يعيـش أعظـم "نجـم روك
كاسـيكي" ليـرى يومـً نجوميتـه المطلقـة؟" الجـواب :نعـم .فقـد ظهـرت مواهب النـغ النـغ بوضوح
فـي النصـف الثانـي مـن األمسـية ،والمك ّرسـة لقـراءة مرتبـة زمنيـً للسكيرتسـوات األربـع لشـوبان
جـزء مـن آخـر إصـدارات النـغ النـغ .قـد يأخـذ القالـب الموسـيقي
"الفصـول األربعـة" ،وهـي أيضـً
ٌ
سكيرتسـو اسـمه مـن اإليطاليـة بمـا يقابـل "أنـا أمـزح" ،لكـن الشـيء الوحيـد الـذي كان مثيـرًا
للفكاهـة فـي عـرض النـغ النـغ هـو لربمـا أداؤه االسـتعراضي العجيـب لبراعتـه غيـر المفهومـة.
للمـرة األولـى خـال األمسـية ،مد النـغ النغ يـده متصببـً عرقـً نحو منشـفة فـي نهاية السكيرتسـو
الثانـي الحابـس لألنفـاس ،والـذي ُألّـف عـام  1837والمتميـز بمفاصـل التوقـف الحـاد والبدايـة
األيقونيـة المدوية .وجـدت جـرأة التقنيـات المرغوبـة واإلحسـاس الدرامي المؤثـر لشـوبان ،المعروف
بأنـه أحـد أفضـل مؤلفـي مقطوعـات البيانـو الفرديـة ،تجسـيدها المناسـب فـي النـغ النـغ .كان هـذا
هـو األداء المشـوق والحابـس لألنفـاس الفريـد مـن نوعـه الـذي جئنـا لنشـاهده .قـام النـغ النـغ فـي
نهاية السكيرتسـو الثالـث بما يبـدو أنه طـرق حـدود األوتـار األخيـرة في البيانـو لكن السكيرتسـو
الرابـع األطـول ،والـذي -بخـاف أسـافهُ -ألّـف فـي حالـة نعيـم داخلـي فـي عـام  1842والوحيـد مـن
عـط العـازف أو الجمهـور فرصـة اللتقـاط
أربـع سكيرتسـوات الـذي يسـتخدم مفتاحـً رئيسـيً ،لـم ُي ِ
أنفاسـهم اسـتمتاعً واندهاشـً".

… Lang Lang’s talents were on clear display in the second half, dedicated
to a chronological reading of Chopin’s four Scherzos, also captured on
the pianist’s latest release. The form may take its name from the Italian
for “I joke", but the only thing funny about Lang Lang’s performance
was, perhaps, the circus freak-show of his incomprehensible dexterity.
– For the first time in the evening Lang Lang broke out in a sweat
reaching out for a towel at the end of the jaw-dropping second Scherzo,
from 1837, best known for its iconic, thunderous, stop-start refrain.
Among the best known composers for solo piano, Chopin’s enviable
technical prowess and heart-wrenching sense of drama find a fitting
home in Lang Lang. This was the foot-stomping, fringe-flopping, handcontorting wunderkind we came to see – at the end of the third Scherzo,
Lang Lang appears to punch the piano’s final, looming chords. Only the
longer, fourth piece – composed, unlike its predecessors, from a state
– of domestic bliss in 1842, and the only one of the four in a major key
”gave the pianist, or audience, a chance to catch their breath.

يمكنكــم مشــاهدة المقابلــة الحصريــة مــع النــغ النــغ
فــي أحــدث حلقــات برنامــج "اســتوديو الفنانيــن"
علــى قنــاة مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون فــي
موقــع يوتيــوب ADMAF96

Watch our exclusive interview with Lang
’Lang in the latest episode of The Artists
Studio on YouTube Channel ADMAF96
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سعادة تشانغ هوا (سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة اإلمارات) مع النغ النغ

H.E. Chuang Hua (Ambassador of China) and Lang Lang
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سعادة تشانغ هوا (سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة اإلمارات) مع النغ النغ بالزي
التقليدي "البشت" ،سعادة هدى الخميس-كانو ،السيدة شيوالن دجو ،فنغ دجي.

H.E. Chuang Hua (Ambassador of China), Lang Lang dressed in traditional bisht,
Hoda Al Khamis-Kanoo, Xiulan Zhou and Feng Jie.
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ORCHESTRE DE PARIS
CONDUCTED BY PAAVO JÄRVI
WITH THIERRY ESCAICH AND
XAVIER PHILLIPS
15TH APRIL 2016
EMIRATES PALACE AUDITORIUM
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أوركسترا باريس
بقيادة بافو يارفي
مع تييري إيسكايش
وكزافييه فيليبس
 15أبريل 2016
مسرح قصر اإلمارات
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تحيا فرنسا
!VIVE LA FRANCE
بمناسبة إحياء حفلها األول في منطقة
قدمت أوركسترا باريس
الخليج العربيّ ،
ضم
برنامجًا موسيقيًا وطنيًا بامتياز
ّ
أفضل األعمال الموسيقية لكبار المؤلفين
الفرنـــسيين في العــالم؛ بيرليوز واللو
وسان سونص

Commemorating France as the
Festival Country of Honour,
Orchestre de Paris marked the historic
milestone of its Arabian Gulf debut
with a patriotic programme of Berlioz,
Lalo and Saint-Saëns

تقــــــدم
تعــــــد "أوركســــــترا باريــــــس" واحــــــدة مــــــن أهــــــم الفــــــرق الســــــمفونية الفرنســــــية؛ إذ
ّ
أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن  100حفـ ـ ــل موسـ ـ ــيقي كل موسـ ـ ــم سـ ـ ــواء عبـ ـ ــر جوالتهـ ـ ــا الخارجيـ ـ ــة أو بصفتهـ ـ ــا
أوركســــــترا مقيمــــــة فــــــي "القاعــــــة الفلهارمونيــــــة" بباريــــــس والتــــــي صممهــــــا المعمــــــاري
الفرنســــــي جــــــان نوفيــــــل.

The Orchestre de Paris, France’s premier symphony orchestra, gives
more than 100 concerts each season, as principal resident orchestra
at the Philharmonie de Paris, the new concert hall designed by French
architect Jean Nouvel, or on its many foreign tours.

وأحيــــت "أوركســــترا باريــــس" أولــــى حفاتهــــا الموســــيقية فــــي شــــهر نوفمبــــر  1967بقيــــادة
مؤسسـ ـ ــها المايسـ ـ ــترو الشـ ـ ــهير شـ ـ ــارل مونـ ـ ــش ،وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،2010تولـ ـ ــى بافـ ـ ــو يارفـ ـ ــي
منصـ ـ ــب المديـ ـ ــر الموسـ ـ ــيقي لألوركسـ ـ ــترا.

The Orchestre de Paris gave its inaugural concert in November 1967
under the direction of Charles Munch. In 2010, Paavo Järvi took up the
position of Music Director.

وتواصــل األوركســترا إثــراء رصيدهــا الغنــي مــن أعمــال الموســيقى الفرنســية التقليديــة ،ولعــب
دور رئيســي فــي ترســيخ حضــور موســيقى القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين مــن خــال
اســتقطاب مؤلفيــن مقيميــن ،وإتاحــة الفرصــة لتقديــم العــروض األولــى ألعمــال موســيق ّية مهمــة
لملحنيــن رواد وألنهــا تضــع جمهــور الشــباب فــي مقدمــة أولوياتهــا ،تواصــل "أوركســترا باريــس"
الســمفونية تنظيــم أنشــطة تثقيفيــة مختلفــة لتغطــي المنظومــة التعليميــة بأكملهــا بــدءًا
مــن الحضانــة وصــوالً إلــى المرحلــة الجامعيــة .وخــال موســم  ،2016-2015ســيعمل موســيقيو
األوركســترا علــى تعريــف أكثــر مــن  40ألــف طفــل بعالــم الموســيقى األوركســترال ّية.

The orchestra draws its repertoire from the mainstream French musical
tradition while playing a major role in promoting the music of the 20th
and 21st centuries by appointing composers-in-residence and giving the
first performances of numerous works.

وبهــدف اســتعراض مواهــب أفرادهــا أمــام أوســاط شــريحة أوســع مــن الجمهــور ،تعمــل
األوركســترا إلــى تطويــر اســتراتيجيتها بالمجاليــن الصوتــي والبصــري مــن خــال تعاونهــا الوثيــق
مــع إذاعــة "راديــو كاســيك" ومحطتــي "أرتــي" و"ميــزو" التلفزيونيتيــن.
ولــد كزافييــه فيليبــس فــي مدينــة باريــس ،وبــدأ بتع ّلــم العــزف علــى آلــة التشــيللو منــذ كان
فــي السادســة مــن عمــره .وفــي ســن الخامســة عشــرة ،دخــل فيليبــس اســتوديو "فيليــب مولــر"
األول عــام .1989
فــي "معهــد باريــس للموســيقى" وتخــرج منــه بعــد نيــل جائــزة المركــز ّ
وبعــد اجتيــاز ســنوات التأســيس األولــى ،حصــد كزافييــه عــدة جوائــز عالميــة مرموقــة وحظيــت
مشــاركات فيليبــس باهتمــام الفــت مــن الموســيقار وعــازف التشــيللو الشــهير مستيســاف
روســتروبوفيتش ،وخاصــة عزفــه المبــدع خــال مشــاركته فــي "مســابقة روســتروبوفيتش".
وبعــد ظهــوره ألول مــرة مــع "أوركســترا باريــس" فــي ســبتمبر  ،2001وجــد الموســيقار
مستيســاف روســتروبوفيتش فــي فيليبــس عازفــً متمرســً يــزداد نضجــه يومــً تلــو اآلخــر؛
ووجــه إليــه دعــوة لعــزف مقطوعــة "ســيمفوني كونشــيرتانتي" مــن تأليــف الموســيقار الروســي
ّ
ســيرغي بروكوفييــف تحــت قيادتــه وبمشــاركة "أوركســترا واشــنطن الســمفونية الوطنيــة"
و"أوركســترا نيويــورك الفلهارمونيــة" .وإلــى جانــب مهنتــه كعــازف منفــرد ،يعمــل فيليبــس
الحجــرة.
كمــدرس متخصــص؛ كمــا كــرس نفســه لموســيقى ُ
ـوع مواهــب تييــري إيســكايش بيــن التلحيــن والعــزف علــى آلــة األرغــن واالرتجــال الموســيقي؛
تتنـ ّ
وهــو شــخص ّية اســتثنائية فــي عالــم الموســيقى المعاصــرة ،وأحــد أهــم المؤلفيــن الموســيقيين
الفرنســيين بيــن أبنــاء جيلــه .وتتج ّلــى براعــة إيســكايش الفن ّيــة عبــر ثاثــة عناصــر أساســية
تشــمل الترابــط الموســيقي الــذي يتيــح لــه التعبيــر عــن نفســه كمؤلــف موســيقي علــى أكمــل
وجــه؛ واإلبــداع؛ والتعــاون ضمــن مجموعــة واســعة مــن العــروض الموســيقية.

With young audiences at the top of its priorities, the orchestra is
constantly diversifying its outreach activities while expanding its
audience (covering the whole educational spectrum from nursery
school to university). In the course of the 2015/16 season, the musicians
introduced more than 40,000 children to orchestral music.
In order to make its musicians’ talents available to the widest possible
audience, the orchestra has committed to a substantial development of
its audio-visual strategy by concluding strong partnerships with Radio
Classique, Arte and Mezzo.
Born in Paris, Xavier Phillips began to study the cello at the early age of
6. By 15, he entered Philippe Muller’s studio at the CNSM in Paris and
graduated with First Prize in 1989.
After these formative years, he won several international prizes,
during one, his participation brought him to the attention of Mstislav
Rostropovich, who had been particularly taken with his playing during
the Rostropovich Competition.
Their encounter proved especially fruitful since it marked the beginning
of a long collaboration during which Xavier Phillips received the
guidance and encouragement of the master cellist. After his debut
with the Orchestre de Paris in September 2001, Mstislav Rostropovich
– – seeing an accomplished soloist with ever increasing maturity
invited him to play Prokofiev’s ‘Symphonia Concertante’ under his
baton with Washington’s National Symphony Orchestra and the New
York Philharmonic. Alongside his work as soloist, Xavier Phillips, is a
dedicated teacher and he has also dedicated himself to chamber music.
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“

أظهر أداء األوركسترا فارقًا عظيمًا ال يكاد يالحظ في ّ
ظل انسياب الموسيقى بين
وقار التفرس الروحي والفخامة البهية.
The music flowing between inward-gazing solemnity and pompous
majesty with the greatest of nuance.

“

وقـ ـ ــدم إيسـ ـ ــكايش العديـ ـ ــد مـ ـ ــن األنمـ ـ ــاط الموسـ ـ ــيق ّية التـ ـ ــي مهـ ـ ــدت الطريـ ـ ــق الستكشـ ـ ــاف
آفـ ـ ــاق جديـ ـ ــدة فـ ـ ــي عالـ ـ ــم الموسـ ـ ــيقى .ويزخـ ـ ــر رصيـ ـ ــد إيسـ ـ ــكايش الموسـ ـ ــيقي بنحـ ـ ــو 100
عمـ ـ ــل مختلـ ـ ــف اتّسـ ـ ــم كل واحـ ـ ــد منهـ ـ ــا بالشـ ـ ــاعرية والتناغـ ـ ــم والطاقـ ـ ــة اإليقاعيـ ـ ــة العاليـ ـ ــة،
ممـ ـ ــا جعلهـ ـ ــا تسـ ـ ــتقطب قاعـ ـ ــدة جماهيريـ ـ ــة واسـ ـ ــعة.

Composer, organist and improviser, Thierry Escaich is a unique figure in
contemporary music and one of the most important French composers
of his generation. The three elements of Thierry Escaich’s artistry are
inseparable, allowing him to express himself as a performer, creator
and collaborator in a wide range of settings.

ومنــــذ عــــام  ،1992بــــدأ إيســــكايش بتدريــــس التلحيــــن واالرتجــــال الموســــيقي فــــي "المعهــــد
العالــــي الوطنــــي للموســــيقى" بباريــــس الــــذي تلقــــى فيــــه هــــو نفســــه تعليمــــه الموســــيقي
وحصــــــد  8جوائــــــز متميــــــزة .وفــــــي عــــــام  ،2013تــــــم تعييــــــن إيســــــكايش للتدريــــــس فــــــي
"مدرســــة الفنــــون الجميلــــة" بباريــــس.

Thierry Escaich has composed in many genres and forms, always
exploring new sound horizons. His catalogue numbers around 100
works which, with their lyrical, rich harmonies and rhythmic energy,
have attracted a wide audience. Since 1992, Thierry Escaich has taught
composition and improvisation at the Paris Conservatoire, where he
himself studied and obtained eight ‘premiers prix’. In 2013, he received
the honour of being appointed to the Académie des Beaux-Arts in Paris.

ويرتبـ ـ ــط عمـ ـ ــل إيسـ ـ ــكايش األساسـ ـ ــي كمؤل ـ ـــف موســــــيقي مــــــع مهنتــــــه الثانيــــــة كعــــــازف
علــــى آلــــة األرغــــن؛ حيــــث ســــاهم ذلــــك بجعلــــه واحــــدًا مــــن أهــــم ســــفراء مدرســــة االرتجــــال
الفرنسـ ـ ــية ،وخلفـ ـ ــً لعـ ـ ــازف األرغـ ـ ــن الفرنسـ ـ ــي الشـ ـ ــهير موريـ ـ ــس ُدروفليـ ـ ــه والـ ـ ــذي أصبـ ـ ــح
خليفتــــه فــــي العــــزف علــــى األرغــــن بكنيســــة "ســــانت إتيــــان دو مــــون" فــــي باريــــس .ويشــــارك
ـدم فيهـ ـ ــا أشـ ـ ــهر
إيسـ ـ ــكايش فـ ـ ــي كثيـ ـ ــر مـ ـ ــن الحفـ ـ ــات الموسـ ـ ــيقية العالميـ ـ ــة التـ ـ ــي يقـ ـ ـ ّ
مقطوعاتـ ـ ــه ومؤلفاتـ ـ ــه وارتجاالتـ ـ ــه الموسـ ـ ــيقية الخاص ـ ـــة.
كتــــــب روب غاريــــــت فــــــي قراءتــــــه فــــــي صحيفــــــة "ذا ناشــــــيونال“ عــــــن "أوركســــــترا باريــــــس
مـ ـ ــع تييـ ـ ــري إيسـ ـ ــكايش وكزافييـ ـ ــه فيليبـ ـ ــس بقيـ ـ ــادة بافـ ـ ــو يارفـ ـ ــي"” :كان محـ ـ ــور الحفـ ـ ــل
القــــــراءة الموســــــيقية الرفيعــــــة للســــــيمفونية الثالثــــــة واألخيــــــرة للموســــــيقار الفرنســــــي
"ســــان ســــونص" .إنهــــا كالتميمــــة الوطنيــــة التــــي يتــــم عزفهــــا بشــــكل متكــــرر مــــن قبــــل
األوركســــترا ،وقــــد أظهــــر أداء األوركســــترا فارقــــً عظيمــــً ال يــــكاد ياحــــظ فــــي ظـــ ّ
ـل انســــياب
الموسـ ـ ــيقى بيـ ـ ــن وقـ ـ ــار التفـ ـ ــرس الروحـ ـ ــي والفخامـ ـ ــة البهيـ ـ ــة .يظهـ ـ ــر األورغـ ـ ــن مـ ـ ــرة أخـ ـ ــرى
مــــع كــــورد جــــاذب خــــارق القــــوة قبــــل أن يتلفــــظ باأللحــــان ببــــطء ،شــــمولية بســــيطة ضمــــن
كتــــل طفوليــــة خارقــــة القــــوة .بــــدا أن الحضــــور إلــــى أبوظبــــي هــــو رحلــــة طويلــــة بالنســــبة
للنج ـــم المنف ـــرد تيي ـــري إيس ـــكايش ليطي ـــر كل ه ـــذه المس ـــافة وم ـــن ث ـــم يع ـــزف بعض ـــً م ـــن
المقطوعـ ـ ــات ،لكـ ـ ــن األثـ ـ ــر كان ال يقـ ـ ــاوم.
ومــــع أنــــه تــــم تعريــــف عمــــل ســــان ســــونص مــــن خــــال تجنــــب اســــتخدام عازفيــــن منفرديــــن،
إال أننــــا الحظنــــا فــــي قــــراءة كونشــــيرتو تشــــيللو اللــــو تفاوتــــً مفاهيميــــً ،بــــدالً مــــن التناغــــم
فــــي الحــــوار الموســــيقي مــــع زمائــــه العازفيــــن علــــى الوتريــــات ،كان للتشــــيللو األثــــري الخــــاص
بـ ـــكزافييه فيليب ـــس الص ـــوت األعل ـــى والظه ـــور األب ـــرز ف ـــي المقدم ـــة والمنتص ـــف".

Thierry Escaich’s career as a composer is closely linked to his career as
an organist, which has led him to be one of the ambassadors of the
great French school of improvisation, in the wake of Maurice Duruflé,
whom he succeeded as organist of Saint-Étienne-du-Mont in Paris. He
appears in recitals internationally, combining repertoire pieces with his
own compositions and improvisations.
In The National newspaper review of ‘Orchestre de Paris with Thierry
Escaich and Xavier Phillips, conducted by Parvo Järvi’, Rob Garrett
wrote “The centrepiece was a sublime reading of Saint-Saëns’s
third and final symphony. Something of a nationalistic mascot, it is
regularly performed by the orchestra – and it showed, with the music
flowing between inward-gazing solemnity and pompous majesty with
the greatest of nuance… the organ again emerges with an almighty,
heaven-staring chord, before pronouncing the melody’s slow, simple
inclusivity in almighty childlike blocks. Coming all the way to Abu Dhabi
seemed a long way for star soloist ...Thierry Escaich to fly to play so few
notes – but the effect was overpowering.

If Saint-Saëns’s work was defined by the sparing use of the soloist, a
reading of Lalo’s Cello Concerto marked a conceptual contrast. Rather
than working in dialogue with its fellow strings, Xavier Phillips’s antique
cello was always front and centre.

[Followed a] triumphant opening performance of Berlioz’s Le Corsaire
(ت ـــا ذل ـــك) أداء ع ـــرض افتتاحي ـــة المنتص ـــر لـ ـــبرليوز ،وه ـــو ش ـــخصية مؤث ـــرة ف ـــي والدة برنام ـــج – overture. An influential figure in the birth of programme music
compositions that invite listeners to picture a specific place, physical
الموســــيقى ،وهــــي تراكيــــب تدعــــو المســــتمع لتخيــــل مــــكان أو حالــــة أو قصــــة معينــــة ،ولــــم
state or story – it was not difficult to imagine the breaking waves of the
يكـ ـ ــن مـ ـ ــن الصعـ ـ ــب تخيـ ـ ــل أمـ ـ ــواج البحـ ـ ــر األبيـ ـ ــض المتوسـ ـ ــط المتكسـ ـ ــرة والتـ ـ ــي ألهمـ ـ ــت
”Mediterranean Sea that inspired the work’s overflowing finale.
خاتمــــة العمــــل المفعمــــة".
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الفنانون تييري إسكايش ،كزافييه فيليبس وبارفو يارفي بالزي التقليدي "البشت" مع صور
شخصية لهم تم رسمها بتكليف حصري الفنان محمد عبد اللطيف كانو ،مستشار مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ضمن مجموعة "مسألة هوية"

الفنانون تييري إسكايش ،كزافييه فيليبس وبارفو يارفي بالزي التقليدي "البشت" ،يتعلمون
كيفية وضع الغترة اإلماراتية على رؤوسهم

Thierry Escaich, Xavier Phillips and Paavo Järvi in traditional bisht and their
specially commissioned portraits from the series ‘A Question of Identity’ by
Mohamed Abdul Latif Kanoo

Thierry Escaich, Xavier Phillips and Paavo Järvi wearing traditional bisht,
learning how to tie their ghutrah
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ORCHESTRE DE PARIS
CONDUCTED BY PAAVO JÄRVI
WITH SERGEY KHACHATRYAN
17TH APRIL 2016
EMIRATES PALACE AUDITORIUM

أوركسترا باريس
بقيادة بافو يارفي
مع سيرغي خاشاتريان
 17أبريل 2016
مسرح قصر اإلمارات
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تحية إلى أوروبا
AN ODE TO EUROPE
من األب الروحي للموسيقى التشيكية إلى
أيقونات الموسيقة األلمانية والفنلندية،
غاصت أوركسترا باريس في أفكار أعرق
المؤلفين الموسيقيين في أوروبا؛ سميتانا
وتشايكوفسكي وسيبيليوس

From the father of Czech music to icons of
the German and Finnish repertoires, the
second night of the Orchestre de Paris
at the Abu Dhabi Festival delved into the
– psyche of Europe’s master composers
Smetana, Tchaikovsky and Sibelius

فــي عــام  ،2010تولــى بافــو يارفــي منصــب المديــر الموســيقي لألوركســترا ،وأحيــت أوركســترا
باريــس أولــى حفاتهــا الموســيقية فــي شــهر نوفمبــر  1967بقيــادة مؤسســها المايســترو
الشــهير شــارل مونــش .وبعــد وفاتــه ،تعاقــب علــى إدارتهــا كل مــن هيربــرت فــون كارايــان
والســير جــورج شــولتي ودانيــال بارنبــوام ،والذيــن ســاهموا جميعــً فــي رفــد األوركســترا
بجوقــة دائمــة مــن المغنيــن الهــواة؛ إضافــة إلــى شــمعون بيشــكوف وكريســتوف فــون دونانــي
وكريســتوف إيشــنباخ.

In 2010, Paavo Järvi took up the position of Music Director of the
Orchestre de Paris. He followed in esteemed footsteps. Orchestre de
Paris gave its inaugural concert in November 1967 under the direction
of Charles Munch. After the death of its founding father, the music
directorship of the orchestra was entrusted successively to Herbert von
Karajan, Sir Georg Solti, Daniel Barenboim (who gave the orchestra
a permanent amateur chorus in 1976), Semyon Bychkov, Christoph
von Dohnányi and Christoph Eschenbach. Järvi will be succeeded by
Daniel Harding from the 2016/17 season. At the same time, Thomas
Hengelbrock will become Associate Conductor.

اختتـام عمـل يارفي كمديــر فنـي لفرقـة "أوركستــرا باريـس" عبــر قيامـه بجولة خـال فصـل الخريف
تشـمل مـدن بودابسـت وفيينـا وبرليـن وميونيـخ وفرانكفـورت وبروكسـل .ومـن المقـ ّرر أن تصـدر
األوركسـترا هذا العام أسـطوانة جديدة تحتفي باألعمال السـمفونية للموسـيقار الروسـي سيرغي
رخمانينـوف مـن إنتـاج "إراتـو" .وتتم ّيـز افتتاحيـة هـذا الموسـم بتنظيـم حفـات خـال عطـات نهايـة
وسـتقدم الفرقـة ألول مرة
األسـبوع احتفاء بالعيد الثمانيـن للملحن اإلسـتوني المعـروف أرفو بـارت؛
ّ
عالميً مقطوعة سيمفونية بعنوان "انشر الرياح" للمؤلف اإلسـتوني إركي سفين تور .كما سيقود
يارفـي العـرض ألول مـرة علـى مسـتوى النمسـا ،وذلـك فـي قاعـة "كونسـيرت هـاوز" فـي العاصمـة
فيينـا بمشـاركة "أوركسـترا فيينـا السـيمفونية" في شـهر أبريـل .2016

Järvi’s final season as Music Director of Orchestre de Paris saw an
autumn tour which took the orchestra to Budapest, Vienna, Berlin,
Munich, Frankfurt and Brussels and a new Erato recording of
symphonic works by Rachmaninoff. Highlighting the opening of this
final season was a weekend of concerts dedicated to the 80th birthday
of Arvo Pärt, which also featured the world premiere of fellow Estonian
composer Erkki-Sven Tüür ’s Sow the Wind. Co-commissioned by
Wiener Symphoniker, Järvi also lead the Austrian premiere at Vienna’s
Konzerthaus in April 2016.

قدم المايسـترو بافو يارفـي في أكتوبـر  2015حفاته الموسـيقية األولـى كقائد لفرقة "أوركسـترا
ّ
إن إتـش كيـه السـمفونية" ،ليعـود بعـد ذلـك إلـى العاصمـة اليابانيـة طوكيـو فـي ديسـمبر 2015
لتنظيـم حفـات خاصـة بالسـمفونية التاسـعة لبيتهوفـن .وسـيركز يارفـي فـي المواسـم المقبلة
علـى أعمـال المؤلـف الموسـيقي ريتشـارد شـتراوس ،والتـي سـتطلق شـركة "سـوني للترفيـه
الموسـيقي" أولهـا ضمـن سلسـلة تسـجيات تبـدأ بمعزوفتـي "حيـاة بطـل" و"دون جـوان".

October 2015 saw Paavo Järvi conduct his first concerts as Chief
Conductor of the NHK Symphony Orchestra, returning to Tokyo in
December 2015 for their annual Beethoven Symphony No. 9 concerts.
The next few seasons will see a Richard Strauss focus and Sony Music
Labels will release the first in a series of recordings commencing with
Ein Heldenleben and Don Juan.

وتتضمـــن خطـــوات التعـــاون المرتقبـــة ليارفـــي تقديـــم "سلســـلة نيلســـون الســـمفونية"
الش ــهيرة بالتع ــاون م ــع "فرق ــة األوركس ــترا الفلهارموني ــة" ،وم ــن المق ــرر أن يق ــود يارف ــي أيض ــً
"األوركســـترا الفلهارمونيـــة التشـــيكية" خـــال الحفـــات الموســـيقية االفتتاحيـــة لمهرجـــان
"الربيـــع" بمدينـــة بـــراغ الـــذي ســـيقام فـــي مايـــو  ،2016كمـــا ســـيعود إلـــى "أوركســـترا إذاعـــة
فرانكف ــورت الس ــمفونية" بوصف ــه قائ ــدًا للفرق ــة ،وإل ــى "أوركس ــترا سينس ــيناتي الس ــمفونية"
باعتبـــاره المديـــر الموســـيقي فيهـــا.

Future engagements see the continuation of Paavo Järvi’s critically
acclaimed Nielsen Symphony Cycle with the Philharmonia Orchestra.
Paavo Järvi also conducted the opening concerts of the Prague Spring
Festival with the Czech Philharmonic Orchestra in May 2016 and will
return to both hr-Sinfonieorchester, where he is Conductor Laureate,
and Cincinnati Symphony Orchestra where he is Music Director
Laureate.

ويتولـــى يارفـــي حاليـــً منصـــب المستشـــار الفنـــي لـــكل مـــن "أكاديميـــة يارفـــي الموســـيقية"
و"مهرج ــان بارن ــو الدول ــي" ال ــذي ينطل ــق ف ــي ش ــهر يولي ــو م ــن كل ع ــام وس ــط األج ــواء الرائع ــة
للس ــاحل الجنوب ــي ف ــي جمهوري ــة إس ــتونيا .ولطالم ــا ش ـ ّ
ـكل ه ــذا المهرج ــان وجه ــة صيف ّي ــة
مفضل ــة لكب ــار الفناني ــن الس ــوفييت أمث ــال ديميت ــري شوس ــتاكوفيتش وديفي ــد أويس ــتراك؛
وقـــد لعـــب دورًا موجهـــً وداعمـــً للموســـيقيين اإلســـتونيين الشـــباب .أمـــا "أكاديميـــة يارفـــي
الموس ــيقية" ،فق ــد س ــاهمت بتس ــليط الض ــوء عل ــى المواه ــب الموس ــيقية للط ــاب ف ــي الب ــاد،
وتوفي ــر التدري ــب ال ــازم لق ــادة ف ــرق األوركس ــترا الش ــباب عب ــر صف ــوف دراس ــية رئيس ــية م ــع باف ــو
يارف ــي ووال ــده نيم ــي يارف ــي .وس ــتتك ّلل سلس ــلة الفعالي ــات الموس ــيقية الت ــي تس ــتمر عل ــى
م ــدى أس ــبوع بتقدي ــم أعم ــال "أوركس ــترا مهرج ــان بارن ــو" الت ــي تض ــم مجموع ــة متكامل ــة م ــن
العازفي ــن الذي ــن انتقاه ــم يارف ــي م ــن أه ــم ف ــرق الموس ــيقى العالم ّي ــة.

Paavo Järvi is Artistic Director of the Pärnu Festival and Järvi Academy
which takes place each July in the idyllic setting of Estonia’s south
coast. Previously the summer home of leading Soviet artists, including
Dmitri Shostakovich and David Oistrakh, a guiding principle of the
festival since its inception five years ago has been to raise the game
of young Estonian musicians and hence the Academy Orchestra is a
showcase for the country’s best music students and a training ground
for aspiring young international conductors who participate in master
classes with both Paavo and his father, Neeme Järvi. The crowning
glory of the weeklong events is the Pärnu Festival Orchestra comprising
an ensemble of world-class players hand-picked by Paavo Järvi from
international orchestras.

ومــن المقــرر أن يعقبــه دانييــل هاردينــغ خــال موســم 2017 - 2016؛ وســيتولى حينهــا تومــاس
هينغلبــروك منصــب قائــد األوركســترا المشــارك.
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“

طوال الحفل ،الذي قاده المايسترو الشهير بمزيج من التألق والصفاء المطلق ...كان
ّ
ّ
محله مستقب ً
ال في قيادة األوركسترا.
سيحل
عمن
المرء يتساءل ّ
Throughout, the renowned conductor presided with flowing elegance
and absolute clarity… One wonders how these shoes might be filled
next.

“

ضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أوركس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترا باري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازف الكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان األرمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حفله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الثان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيّ ،
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرغي خاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتريان.

On this second night, Orchestre de Paris were joined by Armenian
violinist Sergey Khachatryan.

فــاز ســيرغي خاشــاتريان بالجائــزة األولــى فــي "مســابقة جــان ســيبيليوس الدوليــة الثامنــة للعــزف
علــى الكمــان" بمدينــة هلســنكي عــام  ،2000ليصبــح بذلــك أصغــر الفائزيــن ســنً فــي تاريــخ
هــذه المســابقة .وفــي عــام  ،2005حصــد خاشــاتريان الجائــزة األولــى فــي "مســابقة الملكــة
إليزابيــث" التــي اســتضافتها مدينــة بروكســل.

Khachatryan won First Prize at the VIII International Jean Sibelius
Competition in Helsinki in 2000, becoming the youngest ever winner
in the history of the competition. In 2005 he claimed First Prize at the
Queen Elisabeth Competition in Brussels.

وخــال المواســم األخيــرة ،عــزف خاشــاتريان بالتعــاون مــع "أوركســترا مارينســكي" (بقيــادة فاليــري
غيرغييــف)؛ و"أوركســترا باريــس" (بقيــادة أندريــس نيلســونز وجيــان أندريــا نوزيــدا) .كمــا تعــاون
خاشــاتريان مــع "أوركســترا برليــن الفلهارمونيــة" ،و"أوركســترا كونســيرت خيبــاو الملكيــة"،
و"أوركســترا إذاعــة هولنــدا" ،و"أوركســترا روتــردام الفلهارمونيــة" ،و"األوركســترا الوطنيــة
الفرنســية" ،و"أوركســترا لنــدن الســيمفونية" ،و"أوركســترا لنــدن الفلهارمونيــة" ،و"فرقــة
األوركســترا الفلهارمونيــة" ،و"أوركســترا إن إتــش كــي الســمفونية" ،و"أوركســترا ســيدني"،
و"أوركســترا ملبــورن".

In recent seasons, Sergey Khachatryan has performed with leading
)international orchestras including Mariinsky Orchestra (Valery Gergiev
and Orchestre de Paris (Andris Nelsons and Gianandrea Noseda).
He has also collaborated with the Berliner Philharmoniker, Royal
Concertgebouw Orchestra, Netherlands Radio Philharmonic, Rotterdam
Philharmonic, Orchestre National de France, London Symphony,
London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, NHK Symphony, Sydney
Symphony and Melbourne Symphony.

ويشــكل الشــقيقان ســيرغي ولوزيــن خاشــاتريان ثنائيــً متكامـ ً
قدمــا ســويً عــدة حفــات
ا ،حيــث ّ
موســيقية فــي كثيــر مــن المســارح المعروفــة مثــل قاعــة "ويغمــور" بلنــدن ،و"قصــر الفنــون
الجميلــة" بمدينــة بروكســل ،إضافــة إلــى قاعتــي "كارنيغــي" و"أليــس تالــي" بمدينــة نيويــورك،
و"مســرح هربســت" بمدينــة ســان فرنسيســكو .وتضمــن مشــروعهما األحــدث عــرض وتســجيل
 3ألحــان موســيقية للموســيقار األلمانــي برامــز علــى آلتــي الكمــان والبيانــو.

Sergey Khachatryan and Lusine Khachatryan are regular duo partners.
Together, they have given recitals at top international venues including
Wigmore Hall (London), Palais des Beaux Arts (Brussels), Carnegie Hall
and Alice Tully Hall (New York) and Herbst Theater (San Francisco). Their
most recent project is Brahms’ three Sonatas for Violin and Piano, both
on stage and on recording.

كتــب روب غاريــت فــي صحيفــة "ذا ناشــيونال" حــول حضــور بافــو يارفــي فــي مهرجــان أبوظبــي:
"طــوال الحفــل ،الــذي قــاده المايســترو الشــهير بمزيــج مــن التألــق والصفــاء المطلــق.

In The National newspaper, Rob Garrett wrote of Paavo Järvi’s
appearance at Abu Dhabi Festival, “throughout, the renowned
conductor presided with flowing elegance and absolute clarity.

وحتــى مــن دون صــوت ،كان مــن المذهــل مشــاهدته يتمايــل ويترنــح بانســياب دميــة ،ويصنــع
مــع كل حركـ ٍـة حركــةً مقابلــةً فــي ســياق التمــاوج الســحري بينــه وبيــن جمــع الموســيقيين مــن

Even without the sound, watching him sway with the lurching fluidity of
a puppet – each nuance producing a symbiotic countermovement in the
mass of musicians below – would be fascinating to behold.

وبع ـــــد س ـــــت س ـــــنوات م ـــــن أدائ ـــــه كقائ ـــــد ألوركس ـــــترا باري ـــــس ،كان ش ـــــاهدًا خاله ـــــا عل ـــــى
اإلع ـ ـ ـ ــان التاريخ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــن إنج ـ ـ ـ ــاز دار األوركس ـ ـ ـ ــترا الجدي ـ ـ ـ ــد ،فيلهارمون ـ ـ ـ ــي باري ـ ـ ـ ــس ،يتنح ـ ـ ـ ــى
عم ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــيحل محل ـ ـ ـ ــه
المايس ـ ـ ـ ــترو اإلس ـ ـ ـ ــتوني ه ـ ـ ـ ــذا الصي ـ ـ ـ ــف .فيم ـ ـ ـ ــا يتس ـ ـ ـ ــاءل الم ـ ـ ـ ــرء ّ
مس ـ ـ ـ ــتقب ً
ا".

After six years as musical director – including the historic launch of the
orchestra’s new home, Philharmonie de Paris – the Estonian conductor
stands down this summer. One wonders how these shoes might be
”filled next.

أفــراد األوركســترا.
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Sergey Khachatryan receives his specially commissioned portrait from
the series ‘A Question of Identity’ by Mohamed Abdul Latif Kanoo,
with Hoda Al Khamis-Kanoo

Paavo Järvi has his ghutrah adjusted by Mohammed Abdul Latif Kanoo

الفنان سيرغي خاشاتريان يستلم صورة شخصية رسمها بتكليف حصري الفنان محمد عبد
 مستشار مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن مجموعة "مسألة هوية" مع،اللطيف كانو
كانو-سعادة هدى الخميس

يعدل غترة المايسترو بافو يارفي
السيد محمد عبد اللطيف كانو
ّ
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السيدة علياء أمين ،السيد عدنان أمين ،سعادة ميشيل ميراييه (سفير فرنسا في اإلمارات)،
سعادة غسان سالمة ،السيدة جينيفييف ميراييه ،سمو األميرة إيرينا زوزاين-فيتغنشتاين-
بيرليبورغ ،الدكتورة فاطمة الشامسي ،السيدة ميشيل عنبر حداد ،الفنان سيرغي
خاشاتريان ،سعادة هدى الخميس-كانو ،البروفيسور إريك فواش ،السيد بشير الهسكوري،
السيد أندريه غريمييه ،السيد مارك وليامز ،الدكتورة سيسيل فواش

Alia Amin, Adnan A. Amin, H.E. Michel Miraillet (Ambassador of France),
H.E. Ghassan Salamé, Geneviève Miraillet, Princess Irina zu Sayn-WittgensteinBerleburg, Dr Fatima Al Shamsi, Michelle Anbar Haddad, Sergey Khachatryan,
Hoda Al Khamis-Kanoo, Professor Eric Fouache, Bashir Al Haskouri,
André Gremillet, Mark Williams, Dr. Cécile Fouache
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THE LITTLE PRINCE ORCHESTRAL
CONCERT PERFORMANCE
BY NICK LLOYD WEBBER AND
JAMES D. REID
21ST & 22ND APRIL 2016
EMIRATES PALACE AUDITORIUM

الحفل الموسيقي األوركسترالي
األمير الصغير
إعداد نك لويد ويبر
وجيمس دي ريد
 21و 22أبريل 2016
مسرح قصر اإلمارات
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من النجوم إلى خشبة المسرح
FROM STARS TO STAGE
في العرض العالمي األول ،أعاد نك لويد ويبر
وجيمس دي ريد إحياء قصة األمير الصغير
في عرض مسرحي أوركسترالي أسر قلوب
الجمهور من جميع األعمار

In an Abu Dhabi Festival world
premiere, The Little Prince was
brought to life in Nick Lloyd Webber
and James D. Reid’s orchestral concert
version of their new musical

تعـ ـ ــد روايـ ـ ــة "األميـ ـ ــر الصغيـ ـ ــر" واحـ ـ ــدة مـ ـ ــن أشـ ـ ــهر القصـ ـ ــص العالميـ ـ ــة علـ ـ ــى مـ ـ ــر السـ ـ ــنين،
إذ بيعــــت ماييــــن النســــخ حــــول العالــــم .وهــــي قصــــة عــــن طيــــار تــــاه بعــــد تعطــــل طائرتــــه
وســــط الصحــــراء ليلتقــــي بأميــــر شــــاب قــــادم مــــن كوكــــب بعيــــد ليــــروي لــــه حكايــــة العيــــش
بيــــن النجــــوم.

The Little Prince is one of the most cherished books of all time, selling
millions of copies worldwide. It’s the captivating tale of a lost pilot
who, crashed in the middle of the desert, encounters a young prince
from a distant asteroid who tells him a story of life among the stars.

اشــتهر الملحــن والمغنــي والشــاعر والمنتــج ِنــك لويــد ويبــر بالعمــل فــي المجــال الموســيقي
لفتــرة طويلــة مــن حياتــه .وقــد حظيــت جميــع إنتاجاتــه باهتمــام دولــي واســع ،بمــا يشــمل
ألبوماتــه الخاصــة وتســجياته مــن األفــام واألعمــال التلفزيون ّيــة واألعمــال المســرحية التــي
أبدعهــا خــال الســنوات األخيــرة.

Nick Lloyd Webber is a composer, singer/songwriter and record
producer who has been making music for all of his adult life. He has
garnered international attention for everything from the release of
his own records to scoring for film and television and, in more recent
years, theatre.

معــان
ويتشــارك ويبــر مــع جيمــس دي ريــد الشــغف نفســه بالموســيقى التــي تنطــوي علــى
ٍ
عميقــة ،فقــد تعاونــا ســويً علــى تأليــف وتلحيــن العــرض المســرحي الغنائــي "األميــر الصغيــر".
وتمثــل هدفهمــا فــي إضفــاء جماليــة ســاحرة وإعــادة إحيــاء المضاميــن األصليــة لهــذه الروايــة؛
ليــس فقــط إلثــراء معرفــة جمهورهــا األدبــي ،وإنمــا بهــدف تقديمهــا أيضــً إلــى أولئــك الــذي
يختبــرون ســحرها ألول مــرة.

His love of meaningful and heartfelt music, something shared with
James D. Reid, brought the two of them together to write and create
The Little Prince, the musical. Their aim was to bring the narrative of
this captivating and universal book to life, in order to engage not only
those familiar with the tale, but also those experiencing its magic for
the first time.

التحــــــق جيمــــــس دي ريــــــد بكليــــــة الموســــــيقى المعاصــــــرة فــــــي العاصمــــــة االســــــكتلندية
أدنبــــرة قبــــل أن ينضــــم إلــــى وحــــدة التعليــــم فــــي األوبــــرا االســــكتلندية ،حيــــث عمــــل علــــى
تأليــــف وإعــــداد مســــرحيات غنائيــــة لألطفــــال .وفــــي عــــام  ،1995درس اإلخــــراج فــــي "الكليــــة
المركزيـ ـ ــة للخطابـ ـ ــة والدرامـ ـ ــا" فـ ـ ــي لنـ ـ ــدن .كتـ ـ ــب ريـ ـ ــد وأخـ ـ ــرج الكثيـ ـ ــر مـ ـ ــن األعمـ ـ ــال لقنـ ـ ــاة
وإذاعـ ـ ــة "بـ ـ ــي بـ ـ ــي سـ ـ ــي"؛ وقـ ـ ــام خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الفتـ ـ ــرة بتأليـ ـ ــف وإعـ ـ ــداد برامـ ـ ــج متنوعـ ـ ــة فـ ـ ــي
عـ ـ ــدة قنـ ـ ــوات تلفزيونيـ ـ ــة دوليـ ـ ــة.

James D. Reid studied contemporary music college in Edinburgh,
before joining Scottish Opera’s education unit, helping create new
musicals for children. In 1995 he studied Directing at London’s Central
School of Speech and Drama, after which he directed in and around
London. He has written and directed for television and radio at the
BBC and has composed for international TV channels.

احتفـــــال أوركســـــترالي بالمخيلـــــة وبالفنـــــان الـــــذي بداخـــــل ِّ
ـدم االحتفـــــال مـــــن
كل منـــــاُ ،قــــ ّ
قبـــــل أوركســـــترا اســـــتثنائية مكونـــــة مـــــن  40عازفـــــً إضافـــــة إلـــــى كوكبـــــة رائعـــــة مؤلفـــــة
مـ ـ ـ ــن  13مغنيـ ـ ـ ــً رئيسـ ـ ـ ــيً وكورسـ ـ ـ ــً ،وذلـ ـ ـ ــك بقيـ ـ ـ ــادة المخـ ـ ـ ــرج الموسـ ـ ـ ــيقي والموسـ ـ ـ ــيقار
المعـ ـ ـ ــروف سـ ـ ـ ــايمون لـ ـ ـ ــي.

A lyrical celebration of the imagination and the artist within us all, the
story was brought to life by an exceptional orchestra of 40 players and
an outstanding company of 13 principal singers and chorus, conducted
by acclaimed music director Simon Lee.

الـذي لديـه تاريـخ طويـل فـي الفـوز بالجوائـز فـي مجـال المسـرح والسـينما واألوبـرا ابتـداء مـن
"السـيد المسـيح نجـم سـاطع" حتـى "إيفيتـا" و"شـبح األوبـرا" .أشـرف سـايمون لـي علـى تقديـم
أعمـال موسـيقية ضمـن أكثر مـن  40ألبومـً للكثيـر مـن الفنانين بمـن فيهـم خوسـيه كاريراس
وفرقـة "برايمـال سـكريم" والعديـد مـن فـرق األوركسـترا المرموقـة علـى مسـتوى العالـم.

Conductor, music supervisor and orchestrator Simon Lee has an
award-winning history of theatre and film credits, from Jesus Christ
Superstar to Evita and The Phantom of the Opera. He has also
conducted over 40 albums with artists ranging from José Carreras to
Primal Scream and has worked with the great orchestras of the world.

قــاد ســايمون لــي "أوركســترا التــراث" ،وهــي أوركســترا غيــر كاســيكية رائــدة فــي المملكــة
المتحــدة ،إذ نجحــت األوركســترا فــي ترســيخ مكانتهــا كفرقــة مفضلــة ألشــهر الفنانيــن مثــل
بيــورك ،وجورجيــو مــورودر ،وغولــدي ،أفيكــس تويــن .وهــي تتحــدى صــورة األوركســترا النمطيــة
عبــر تقديــم مجموعــة مــن اإلنتاجــات الجديــدة.

Simon directed The Heritage Orchestra, the leading non-classical
orchestra in the UK and established as the go-to orchestra for artists
such as Björk, Giorgio Moroder, Goldie and Aphex Twin. It challenges
orchestral stereotypes and creates relevant new productions.
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“

وبعد تصفيق دام خمس دقائق وقوفًا من الجمهور ،يمكن القول إن مهنة لويد ويبر
انطلقت نحو بداية واعدة.

Judging by the five-minute long-standing ovation, Lloyd Webber’s career
is off to a promising start.

“

النجــم هيــو غرانــت فــي دور الــراوي ،وهــو أحــد أكثــر الممثليــن شــهرة فــي الســينما حــول العالــم،
المعــروف عالميــً والحائــز علــى عــدة جوائــز ،القــى استحســانً لعملــه فــي أفــام متنوعــة حصــدت
مجتمعــة حــول العالــم مــا يزيــد علــى  2.5مليــار دوالر .أعمالــه عديــدة منهــا" :أربــع زيجــات وجنــازة"،
"نوتينــغ هيــل"" ،مذكــرات بريدجــت جونــز"" ،حــول صبــي"" ،الحــب فعـ ً
ا" .إضافــة إلــى فيلمــه األخيــر
"فلورنــس فوســتر جينكينــز" ،والــذي يتشــارك البطولــة فيــه إلــى جانــب ميريــل ســتريب والــذي
ُأطلــق فــي أغســطس  .2016عــاوة علــى جوائــز الغولــدن غلــوب واألكاديميــة البريطانيــة لفنــون
الســينما والتلفزيــون ،فقــد حصــل غرانــت علــى جائــزة بيتــر ســيليرز للكوميديــا ،وجائــزة أفضــل
ممثــل فــي مهرجــان فينيســيا الســينمائي وجائــزة ســيزار الفخريــة.

Starring as the Narrator, Hugh Grant is one of international cinema’s
most famous actors. An internationally celebrated and award-winning
actor, he has received acclaim for his work in a wide range of films,
that have grossed more than $2.5 billion combined worldwide. His
numerous credits including Four Weddings and A Funeral, Notting Hill,
Bridget Jones’ Diary, About a Boy and Love Actually. His latest movie,
Florence Foster Jenkins, in which he co-stars with Meryl Streep, is due
for release on August 2016. In addition to Golden Globe and BAFTA
honours, Grant has been awarded The Peter Sellers Award for Comedy,
Best Actor at The Venice Film Festival and an Honorary César Award.

كتبـــــت جيســـــيكا هيـــــل قـــــراء ًة فـــــي صحيفـــــة ذا ناشـــــيونال حـــــول عـــــرض "األميـــــر الصغيـــــر"
ضمـــــن فعاليـــــات مهرجـــــان أبوظبـــــي  ،2016قالـــــت فيهـــــا" :يمتلـــــك العمـــــل طبيعـــــة رقيقـــــة
راقيـ ـ ـ ــة ،وتشـ ـ ـ ــعر خالـ ـ ـ ــه كمـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــو أنـ ـ ـ ــك اسـ ـ ـ ــتيقظت لتجـ ـ ـ ــد نفسـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي حلـ ـ ـ ــم جميـ ـ ـ ــل
تحـــــاول أن تفســـــره.

In The National newspaper review of ‘The Little Prince’ Jessica Hill
wrote, “The whole musical has an ethereal quality – you feel as
though you’re awake in the middle of a dream that you’re trying to
make sense of.

وبـ ـ ـ ــا أدنـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ــوف مـ ـ ـ ــن التحـ ـ ـ ــدي ،استكشـ ـ ـ ــف لويـ ـ ـ ــد ويبـ ـ ـ ــر ورايـ ـ ـ ــد التعقيـ ـ ـ ــدات األخاقيـ ـ ـ ــة
لألميـــــر الصغيـــــر .فـــــي الظاهـــــر ،هـــــي قصـــــة أطفـــــال حـــــول طيـــــار يجـــــري هبوطـــــً اضطراريـــــً
ليكتشــــــــف أنــــــــه يتشــــــــارك الصحــــــــراء مــــــــع أميــــــــر صغيــــــــر غــــــــادر كويكبــــــــه ليستكشــــــــف
الكواكـ ـ ـ ــب األخـ ـ ـ ــرى.

Not afraid of a challenge, Lloyd Webber and Reid explored the moral
complexities of The Little Prince. On the surface, it is a straight forward
children’s story about a pilot who, upon crash-landing, discovers
he shares the desert with a little prince who has left his asteroid to
explore other planets.

إن المغـــــزى العـــــام يتمحـــــور حـــــول رجـــــل يعيـــــد التواصـــــل مـــــع الطفـــــل الـــــذي فـــــي داخلـــــه،
ّ
ـم فـــــي الحيـــــاة ال ُيـــــرى بالعيـــــن.
وكيـــــف أنـــــه ،فـــــي نهايـــــة المطـــــاف ،كل مـــــا هـــــو مهــــ ٌ

The overarching theme, however, is that of a man reconnecting with
his inner child, and how, ultimately, what is essential in life is invisible
to the eye.

ويعــزى الفضــل للويــد ويبــر وريــد فــي أن عائلــة إكزوبيــري (كاتــب الروايــة األصلــي) باركــت العمــل
الجديــد المســتوحى مــن الروايــة نفســها .كانــت مغنيــة الســوبرانو "فانــت" اســتثنائية ،فهــي
تقــدم دور األميــر الغامــض برقــة ورهافــة طفــل .وهنــاك سلســلة مــن اإلثــارة تبلــغ أوجهــا فــي
أوقــات تذيــب القلــب ألنهــا "هــي" مــع وجــود لحظــات لطيفــة ،تنقــل "كويكبــي الصغيــر" بمــرح
أســلوب أغانــي البــوب فــي الســبعينات وحيويــة شــخصية "تايــم مــي" التابعــة لشــركة فوكــس
لإلنتــاج والتــي عليهــا خاتــم المغنيــة "دوللــي بارتــون".

It is to Lloyd Webber and Reid’s credit that Exupéry’s own family
have given this version their blessing…The soprano Want was a
standout, she renders the enigmatic Prince’s role tenderly and with
the vulnerability of a child… There are stirring string crescendos in
the heart-melting Because it is She and lighter moments too — My
Little Asteroid bounces along merrily in 70s pop-style and the Fox
character’s lively Tame Me has a Dolly Parton ring to it.

كان للصـــــور علـــــى شاشـــــات المســـــرح أثـــــر التنويـــــم المعناطيســـــي مـــــع وجـــــود مجســـــمات
الكويكبـ ـ ـ ــات المصنعـ ـ ـ ــة ،والغيـ ـ ـ ــوم الورديـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن غبـ ـ ـ ــار النجـ ـ ـ ــوم ،واألفعـ ـ ـ ــى التـ ـ ـ ــي تظهـ ـ ـ ــر
علـــــى درب طويـــــل مـــــن النـــــار.

The images on the stage screens were hypnotic with moving images
of cratered asteroid landscapes, pink clouds of stardust, and a snake
who appears as a long trail of dancing fire.

وبعــد تصفيــق دام خمــس دقائــق وقوفــً مــن الجمهــور ،يمكــن القــول إن مهنــة لويــد ويبــر
انطلقــت نحــو بدايــة واعــدة".

Judging by the five-minute long-standing ovation, Lloyd Webber’s
”career is off to a promising start.
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سعادة هدى الخميس-كانو مع الممثل هيو غرانت

الممثل العالمي هيو غرانت يستلم صورة شخصية تم رسمها بتكليف حصري الفنان محمد
عبد اللطيف كانو ،مستشار مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن مجموعة "مسألة هوية"

Hoda Al Khamis-Kanoo and Hugh Grant

Hugh Grant receives his specially commissioned portrait from the series ‘A
Question of Identity’ by Mohamed Abdul Latif Kanoo
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Hoda Al Khamis-Kanoo with Hugh Grant, James D. Reid, Nick Lloyd-Webber
and Simon Lee dressed in traditional bisht with their specially commissioned
portrait from the series ‘A Question of Identity’ by Mohamed Abdul Latif Kanoo

 سايمون لي بالزي التقليدي "البشت" مع صور، ِنك لويد ويبر، جيمس دي ريد،الممثل هيو غرانت
 مستشار مجموعة،شخصية لهم تم رسمها بتكليف حصري الفنان محمد عبد اللطيف كانو
كانو-أبوظبي للثقافة والفنون ضمن مجموعة "مسألة هوية" مع سعادة هدى الخميس

CARLOS ACOSTA & FRIENDS
25TH & 26TH APRIL 2016
EMIRATES PALACE AUDITORIUM

كارلوس أكوستا واألصدقاء
 25و 26أبريل 2016
مسرح قصر اإلمارات
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سيد الرقص
ّ
THE MASTER OF DANCE
قدم
كجزء من جولته األخيرة كراقص باليهّ ،
كارلوس أكوستا عروضه ألول مرة في العالم
العربي ضمن مهرجان أبوظبي  2016رافقه فيها
كوكبة من راقصي الباليه الموهوبين الشباب

As part of the farewell tour to his classical
repertoire, Carlos Acosta made his Arab
world debut at the 2016 Abu Dhabi Festival,
accompanied by a company of talented
young Cuban dancers

ولد راقص الباليه الشهير كارلوس أكوستا في عام  ،1973وكان الطفل الحادي عشر لدى عائلة
تعاني ظروفً صعبة وتعيش في أحد أفقر األحياء في العاصمة الكوبية هافانا؛ وقد لعبت حيو ّيته
العالية وشغفه الكبير بالنجاح دورًا رئيسيً في تع ّلمه للرقص في "مدرسة الباليه الوطنية الكوبية".

Carlos Acosta is the most renowned ballet dancer of his generation. From
humble beginnings in Havana, today he leaps across the world’s greatest
stages, inspiring tomorrow’s dancers and enthralling audiences.

وبيـن عامـي  ،1991 - 1989جـال أكوسـتا بعروضه أنحـاء العالـم ،حيث ّ
حـل ضيفً علـى عدد من
أشـهر فـرق الباليـه الرائـدة؛ وحصـل فـي عـام  1990علـى الميداليـة الذهبيـة فـي "جائـزة لـوزان"،
والجائـزة الكبـرى فـي الـدورة الرابعـة لــ "المسـابقة الدوليـة لراقصـي الباليـه" فـي باريـس التـي
تقـام كل سـنتين ،وجائـزة "البينالـي الدولـي الرابـع للرقـص" وجائـزة "فينالـي دانـزا للرقـص" فـي
إيطاليـا ،و"جائـزة فريدريـك شـوبان".

Born in 1973, Carlos grew up as the 11th child of an impoverished family
in one of Havana’s poorest districts. His energy and drive to succeed
led him to train at the National Ballet School of Cuba. From 1989 to
1991, he performed throughout the world, guesting with several leading
companies.

ووجهـــــت إلـــــى أكوســـــتا بعـــــد ذلـــــك الدعـــــوة مـــــن راقـــــص الباليـــــه المجـــــري الشـــــهير إيفـــــان
ُ
ناغـــــي للمشـــــاركة كراقـــــص أساســـــي فـــــي "فرقـــــة الباليـــــة الوطنيـــــة اإلنكليزيـــــة" فـــــي لنـــــدن
لموسـ ـ ـ ــم  ،1992 - 1991حيـ ـ ـ ــث تضمـ ـ ـ ــن عرضـ ـ ـ ــه األول "الرقصـ ـ ـ ــات البولوفتسـ ـ ـ ــيانية" مـ ـ ـ ــن
أوبـــــرا "األميـــــر إيغـــــور".

In 1990 he won the Gold Medal at the Prix de Lausanne, the Grand Prix at
the 4th biennial Concours International de Danse de Paris, Vignale Danza
Prize in Italy and the Frédéric Chopin Prize. Carlos was then invited by
Ivan Nagy to dance as a principal with the English National Ballet in
London during its 1991/92 season, making his debut in the Polovtsian
Dances from Prince Igor.

وشارك أكوستا بعروضه الراقصة مع "فرقة الباليه الوطنية الكوبية" (عامي )1993 - 1992
تحت إدارة راقصة الباليه الشهيرة أليسيا ألونسو ،ثم دعاه راقص الباليه البريطاني المعروف بن
ستيفنسون للمشاركة في "فرقة باليه هيوستن" كراقص أساسي ( ،)1998 - 1993ليستهل
"كسارة البندق" .وفي
بذلك أولى عروضه في الواليات المتحدة من خال دور "األمير" في أوبرا
ّ
عام  ،1998انضم أكوستا إلى "فرقة الباليه الملكية" تحت قيادة راقص الباليه الشهير أنتوني
دويل ،ثم تغ ّير منصبه في الفرقة إلى "فنان أساسي ضيف" عام  .2003وشارك خال األعوام
الاحقة في عدة عروض رفيعة المستوى للباليه ،ونجح بتصميم أولى الرقصات الكاملة مع
الفرقة في مسرحية "الدون كيشوت" ،وهو يواصل الرقص مع ذات الفرقة إلى يومنا هذا.

Carlos danced with the National Ballet of Cuba (1992/93) under Alicia
Alonso and was then invited by Ben Stevenson to dance as Principal with
the Houston Ballet (1993–98), making his American stage debut as the
Prince in The Nutcracker. He joined The Royal Ballet under the direction of
Anthony Dowell in 1998; his title changed to Principal Guest Artist in 2003.
Over the years he has performed in many highly acclaimed ballets and
successfully choreographed his first full-length work Don Quixote for the
company. He remains in the company today.

شارك أكوستا كفنان أساسي وعالمي ضيف في عدد من أبرز فرق الباليه في العالم ،بما في
ذلك فرقة "مسرح الباليه األمريكي" ( ،)2005وفرقة "باليه أوبرا باريس" ( ،)2006وفرقة "باليه
البولشوي" ()2007؛ حيث حقق نجاحً مهنيً باهرًا فيها .وقام أكوستا بتأليف عرض اقتبسه
عن سيرته الذاتية بعنوان "توكورورو" الذي قدمه للمرة األولى على خشبة مسرح "غارسيا لوركا"
بمدينة هافانا عام  .2003وحققت مبيعات التذاكر للعرض أرقامً قياسية في مسرح "سادلر
ويلز" بلندن ،وترشح على أثره لنيل "جائزة أوليفييه" عام  .2004من جهة ثانية ،حصل أكوستا
في عام  2007على "جائزة أوليفييه" ضمن فئة "أفضل إنجاز بمجال الرقص" وذلك عن عرضه
بعنوان "كارلوس أكوستا واألصدقاء" مع "فرقة الباليه الملكية" الذي ظهرت ألول مرة على
خشبة مسرح "سادلرز ويلز".

Carlos has performed as Guest Principal Artist with the world’s leading
ballet companies, including the American Ballet Theatre (2005), the Paris
Opera Ballet (2006) and the Bolshoi Ballet (2007). He created his semiautobiographical show ‘Tocororo in Havana’, where it premiered at the
Sala Garcia Lorca in 2003, broke all box office records at Sadler’s Wells,
London and secured an Olivier Award nomination in 2004. In 2007 he
won the Olivier Award for Outstanding Achievement in Dance for his 2006
programme Carlos Acosta and Friends of The Royal Ballet, first staged at
Sadler’s Wells.

يواصــل أكوســتا تطويــر وإنتــاج مزيــد مــن عروضــه الشــهيرة التــي تحقــق الكثيــر مــن الجوائــز
المرموقــة فــي لنــدن وأوروبــا عمومــً ،بمــا يشــمل العــروض الكاســيكية والمعاصــرة التــي
يقدمهــا مــع الفنانيــن الضيــوف مــن "فرقــة الباليــه الملكيــة" ،إضافــة إلــى دعــم مصممــي الرقــص
مــن أبنــاء بلــده كوبــا.

He continues to develop and produce his own popular, award-winning
shows in London and Europe, including both classical and more
contemporary repertoire with guest artists from The Royal Ballet, often
championing choreographers from his native Cuba.
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“

يكشف أكوستا ،بعمر الثانية واألربعين والقوام الممشوق ،عن حرفية عالية في
تقنيات األداء ،متباهيًا بأكثر من مجرد الخطوط الفريدة الحادة ،فحركته كان لها
إيقاع حسي أشرك فيه الجمهور عاطفيًا.
At 42 years old and in stunning shape, Acosta displayed deep musicality
in his technique. Boasting more than just those peerless sharp lines, his
movement has a sensual rhythm that emotionally engages the audience.

“

ونـال أكوسـتا وسـام اإلمبراطوريـة البريطانيـة بمرتبـة قائـد فـي عـام  2014بعـد مسـيرة حافلـة
علـى مـدار السـنة ،حيـث شـارك فـي إنتـاج جديـد لعـروض الباليـه "دون كيشـوت" فـي "دار األوبـرا
ً
فضـا عـن تصميـم رقصـات
الملكيـة" ،إلـى جانـب إصـدار روايتـه األولـى بعنـوان "قـدم خنزيـر"،
المسـرحية الغنائيـة "الرجـال والدمـى" .وخـال حفـل جوائـز الرقـص الوطنيـة  ،2015نـال كارلـوس
جائـزة "دي فالـوا ألفضـل إنجـازات الحيـاة".

He was awarded the CBE in 2014, at the end of a remarkable year which
saw him stage a new production of Don Quixote at the Royal Opera
House, release his debut fiction novel and choreograph a new production
of Guys and Dolls. In the National Dance Awards 2015, Carlos was
awarded the De Valois Award for Lifetime Achievement.

وكان لثقافـــة كوبـــا وتاريخهـــا تأثيـــر الفـــت علـــى مســـيرة أكوســـتا؛ وقـــد أنشـــأ فـــي عـــام 2011
"مؤسســــة كارلــــوس أكوســــتا العالميــــة للرقــــص" التــــي تتيــــح للراقصيــــن الشــــباب فرصــــة
الحصـ ــول علـ ــى نفـ ــس التدريـ ــب عالمـ ــي المسـ ــتوى الـ ــذي حصـ ــل عليـ ــه .وتسـ ــعى المؤسسـ ــة
الجديـ ــدة ألن تصبـ ــح مركـ ــز رقـ ــص رفيـ ــع المسـ ــتوى ويحظـ ــى بشـ ــهرة عالميـ ــة فـ ــي العاصمـ ــة
الكوبيـ ــة هافانـ ــا ،وذلـ ــك بالتعـ ــاون مـ ــع الحكومـ ــة الكوبيـ ــة.

The culture and history of Cuba have been important influences throughout
Carlos’ career. In 2011, he created the Carlos Acosta International Dance
Foundation with the aim of giving young dancers the opportunity to
benefit from world-class training, as he did. With the agreement of the
Cuban government, the Foundation is creating what it intends should be a
landmark dance centre of international renown in Havana.

كتـب سـعيد سـعيد فـي قراءتـه المنشـورة فـي صحيفـة "ذا ناشـيونال" لعـرض "كارلـوس
ً
قائـا" :كان العمـل الـذي يعـرض ألول مـرة في الشـرق األوسـط نابضـً بالحياة
أكوسـتا واألصدقـاء"
اسـتعرض خالـه أكوسـتا براعتـه فـي الباليـه اإليقاعـي الكاسـيكي وفـي القطـع األكثـر معاصـرة.

In The National newspaper review of ‘Carlos Acosta & Friends’, Saeed
Saeed wrote, “His Middle Eastern debut was vibrant affair showcasing
his mastery of both the classic ballet canon and more modern pieces.

وكان اإلحسـ ــاس هادئـ ــً رقيقـ ــً وحميميـ ــً .ومـ ــع فريـ ــق منتقـ ــى بعنايـ ــة مـ ــن قبـ ــل أكوسـ ــتا لـ ــم
يكـــن األداء فاتنـــً فحســـب ،بـــل كان أيضـــً عرضـــً تعريفيـــً بثقافـــة الباليـــه الكوبيـــة .حيـــث كان
كل مـــن لويـــس فاليـــه وفيرونيـــكا كورفيـــاس جذابيـــن .وأفـــرز كاهمـــا انجذابـــً ووضوحـــً أثنـــاء
رســــمهما دور عاشــــقين يعانيــــان ليتقبــــا قدرهمــــا المحتــــوم .واســــتمرت نغمــــة الحــــداد مــــع
َضـــرة" ،لتنشـــط مجـــددًا
االنعطـــاف فـــي أداء غابرييـــا لوغـــو المنفـــرد األنيـــق فـــي "البجعـــة المحت ِ
عنـــد الدخـــول البطولـــي ألكوســـتا فـــي "ديانـــا وأكتيـــون".

The vibe was low-key and intimate. With Acosta handpicking the cast,
the performance was not only superb, but a showcase of Cuba’s
ballet culture. Luis Valle and Veronica Corveas were riveting in ‘Winter
Dreams’. Both exuded chemistry and candour as they portrayed two
lovers struggling to accept their doomed fate. The mournful tone
continued with Gabriela Lugo’s delicate solo turn in ‘Dying Swan’, only
to perk up with Acosta’s heroic arrival in ‘Diana & Acteon'.

يكشـف أكوسـتا ،بعمـر الثانيـة واألربعيـن والقـوام الممشـوق ،عـن حرفيـة عاليـة فـي تقنيـات
األداء ،متباهيـً بأكثـر مـن مجـرد الخطـوط الفريـدة الحـادة ،فحركتـه كان لهـا إيقـاع حسـي أشـرك
فيـه الجمهـور عاطفيـً.

At 42 years old and in stunning shape, Acosta displayed deep musicality
in his technique. Boasting more than just those peerless sharp lines, his
movement has a sensual rhythm that emotionally engages the audience.

فــــي المشــــهد الثانــــيُ ،حطمــــت القيــــود الكاســــيكية بالتأكيــــد .وعرفــــت خشــــبة المســــرح
بالتأكيـ ــد نقلـ ــة مطلوبـ ــة مـ ــع خلفيـ ــة مقهـ ــى جديـ ــدة شـ ــكلت سـ ــياق أحـ ــد وصـ ــات أكوسـ ــتا
المحببــــة "البرجوازيــــون"...

In act two, the classical shackles were truly cast off. The stage set also
received a much-needed lift with a new cafe setting that formed the
…backdrop for one of Acosta’s celebrated routines, Les Bourgeois

ومسـتلهمة مـن التانغـو واسـمها "ماخيسـيمو" ،حيـث
وانتهـى األداء بوصلـة غنيـة مجمعـة ُ
ّ
مبشـرة بمسـتقبل واعد ألكوسـتا الـذي يديـر مشـروع مدرسـة باليه
كانـت مائمـة تمامـً كنهايـة

The performance ended with the exuberant tango-inspired ensemble
number, Majisimo. It was a rather fitting end that hinted at Acosta’s
future – heading a ballet-school project in Cuba.

وفـي نهايـة األمسـية ،غـادر أكوسـتا أخيـرًا الخشـبة مـع المؤديـن الشـباب الذيـن جسـدوا إنتاجـه

At the end of the night, Acosta finally left the stage with his young
dancers who embody his legacy to the ballet world. It was a fitting
”tribute to a spectacular career.

فـي كوبـا.

لعالـم الباليـه ،وكان ذلـك بمثابـة تقديـر مناسـب لمسـيرة مهنيـة رائعـة".

يمكنكــم مشــاهدة المقابلــة الحصريــة مــع كارلــوس
أكوســتا فــي أحــدث حلقــات برنامــج "اســتوديو
الفنانيــن" علــى قنــاة مجموعــة أبوظبــي للثقافــة
والفنــون فــي موقــع يوتيــوب ADMAF96

Watch our exclusive interview with Carlos
’Acosta in the latest episode of The Artists
Studio on YouTube Channel ADMAF96
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H.E. José Enrique Enriquez Rodríguez (Ambassador of Cuba) greets Carlos
Acosta

سعادة خوسيه إنريكي إنريكيز رودريغيز (سفير كوبا) يرحب بالفنان كارلوس أكوستا

H.E. José Eugenio Salarich (Ambassador of Spain) meets the company of
dancers from Carlos Acosta and Friends

سعادة خوسيه إيوخينيو ساالريتش (سفير إسبانيا في اإلمارات) يرحب بالفنان كارلوس
أكوستا وأصدقائه
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الفنان كارلوس أكوستا بالزي التقليدي "البشت" يستلم صورة شخصية تم رسمها بتكليف
حصري الفنان محمد عبد اللطيف كانو ،مستشار مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن
مجموعة "مسألة هوية"

Hoda Al Khamis-Kanoo with Carlos Acosta adorned in traditional bisht and
holding his specially commissioned portrait from the series ‘A Question of
Identity’ by Mohamed Abdul Latif Kanoo

السيد سـالـم بـراهيـمي ،سـعادة فيليب بارهام (سفير المملكة المتحدة في اإلمارات)،
السيدة ماري كورادو ،سعادة فرناندو دي مارتيني (سفير األرجنتين في اإلمارات) ،الدكتورة
فراوكه هيرد-باي ،سعادة خوسيه إيوخينيو ساالريتش (سفير إسبانيا في اإلمارات) ،سعادة
خوسيه إنريكي إنريكيز رودريغيز (سفير كوبا) ،سعادة هدىالخميس-كانو ،الفنان كارلوس
أكوستا ،السيد بشير الهسكوري ،سمو األميرة إيرينا زو زاين-فيتغنشتاين-بيرليبورغ ،مع
أحد الضيوف

Salem Brahimi, H.E. Philip Parham (Ambassador to the United Kingdom), Mary
Corrado, H.E. Fernando de Martini (Ambassador to Argentina), Dr. Frauke Heard
Bey, H.E. José Eugenio Salarich (Ambassador of Spain), H.E. José Enrique
Enriquez Rodríguez (Ambassador of Cuba), Hoda Al Khamis-Kanoo, Carlos
Acosta, Bashir Al Haskouri and Princess Irina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg,
with guest
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ABU DHABI FESTIVAL RECITAL SERIES:
JOEY ALEXANDER TRIO
27TH APRIL 2016
THE ARTS CENTER AT NYU ABU DHABI
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سلسلة حفالت المهرجان للعزف المنفرد:
ثالثي جوي ألكساندر
 27أبريل 2016
مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي
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موهبة ّ
فذة
A PRODIGIOUS TALENT
قدم جوي
رغم عدم تجاوزه الثالثة عشر ربيعًاّ ،
ألكساندر عرضه األول في العالم العربي ضمن
ومما ال شك فيه أن هذا
مهرجان أبوظبي ّ .2016
الطفل هو معجزة العصر ،حيث يتمتّ ع بموهبة
مذهلة تضاهي موهبة موسيقيين مخضرمين

Aged just 12 years old, Joey Alexander
made his Arab world debut at the 2016
Abu Dhabi Festival. No doubt a child
prodigy, his talent would be equally
staggering for an older musician

غالبــً مــا يصــاب الموســيقيون الذيــن يشــاركون ألكســاندر العــزف ويتعرفــون علــى موهبتــه
الفــذة بالدهشــة إزاء نضجــه الفنــي الكبيــر .ولــد جــوي ألكســاندر بمدينــة دينباســار فــي جزيــرة
بالــي اإلندونيســية عــام  ،2003وبــدأ العــزف علــى البيانــو منــذ أن كان فــي السادســة مــن
عمــره ،حيــث تج ّلــت موهبتــه الفــذّ ة حينمــا ّ
تمكــن بشــكل ســماعي مــن عــزف مقطوعــة "ويــل
يــو نيدنــت" لعــازف البيانــو األميركــي الشــهير ثيلونيــوس مونــك ،وغيرهــا مــن أغانــي الجــاز
الكاســيكية ضمــن مجموعــة األســطوانات الموســيقية التــي يمتلكهــا والــده .جــذب جــوي
ألكســاندر اهتمــام عالــم الموســيقى ألول مــرة فــي عــام  2015عندمــا تلقــى  -وهــو ال يــزال
فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره  -دعــوة مــن العــازف الشــهير وينتــون مارســاليس لتقديــم
مقطوعــة الجــاز التــي أداهــا عــام  2014خــال حفــل "مركــز لينكولــن" ،وكان ذلــك بالتأكيــد شــرف
كبيــر ألي موســيقي .وحــاز العــرض علــى إشــادة كبيــرة ،وحقــق ألكســاندر شــهرة واســعة بيــن
ليلــة وضحاهــا علــى حــد تعبيــر صحيفــة "نيويــورك تايمــز" .وهــو مــا شــجعه فــي نفــس العــام
علــى إطــاق ألبومــه األول "أشــيائي المفضلــة" الــذي حقــق مــن خالــه ســابقة أخــرى جعلتــه أول
إندونيســي مــن جميــع األنمــاط الموســيقية يدخــل تصنيــف "بيلبــورد" األمريكــي ألفضــل 200
ألبــوم موســيقي ،حيــث احتــل المرتبــة  59بعــد ترشــيح ألكســاندر لنيــل جائزتــي "غرامــي"
وتقديمــه عرضــً مذهــ ً
ا خــال الحفــل.

Musicians and music professionals who perform with Joey Alexander,
who encounter his talent, are often stunned by his maturity. Born on
the island of Bali in the city of Denpasar in 2003, Joey first encountered
the piano at the age of six and was immediately able to pick out the
melody of Thelonious Monk’s ‘Well, You Needn’t’ and other jazz standards
from his father’s record collection. Since then, his unparalleled musical
intuition and talent have taken the world by storm. Joey was first
catapulted to the attention of the music world in 2015 when, aged just 11
years old, Wynton Marsalis invited him to play the 2014 Jazz at Lincoln
Center gala – a great honour for a musician of any age. The performance
had The New York Times lauding him as an “overnight sensation”. The
same year, he released his debut album ‘My Favourite Things’, which
saw him achieve another first, becoming the first Indonesian from any
musical genre to enter the US Billboard 200 chart. After being nominated
for two GRAMMY awards and making a storming performance at the
ceremony, ‘My Favourite Things’ peaked at number 59.

ونظــرًا لتعلمــه العــزف بشــكل ســماعي ،تأ ّثــر أســلوب ألكســاندر بعــدد مــن أشــهر الموســيقيين
العالمييــن أمثــال ديــوك إلينغتــون ،وثيلونيــوس مونــك ،وبيــل إيفانــز ،وجــون كولتريــن؛ فضــ ً
ا
عــن شــغفه الخــاص تجــاه عازفــي الترومبيــت الكبــار أمثــال كليفــورد بــراون ،ولــي مورغــان ،ومايلــز
ديفيــس ،ووينتــون مارســاليس .وبالرغــم مــن عــدم تعلمــه لموســيقى الجــاز رســميً ،إال أن
ألكســاندر اســتطاع تطويــر تقنيــة خاصــة بــه؛ وبفضــل عمــق موهبتــه الموســيقية ،ســرعان مــا
لمــع نجمــه فــي مشــهد موســيقى الجــاز داخــل إندونيســيا وخارجهــا.

Learning by listening, Joey’s early influences include Duke Ellington,
Thelonious Monk, Bill Evans and John Coltrane, and he has a special
affinity for trumpet players including Clifford Brown, Lee Morgan, Miles
Davis and Wynton Marsalis. Despite his lack of formal jazz training, Joey
developed an authoritative technique and with his depth of musicality he
quickly rose in the Indonesian jazz scene and beyond.

وعندمــا بلــغ ألكســاندر الثامنــة مــن عمــره ،دعتــه منظمــة اليونســكو للعــزف مــع أســطورة الجــاز
هيربــي هانكــوك أثنــاء زيــارة األخيــر إلــى إندونيســيا؛ وقــد أثنــى هانكــوك علــى عــزف ألكســاندر
المميــز ممــا شــكل مصــدر إلهــام كبيــر بالنســبة لــه .وعنــد بلوغــه العاشــرة ،شــارك ألكســاندر
فــي مهرجانيــن للجــاز فــي كل جاكرتــا وكوبنهاغــن ،وفــاز فــي مســابقة خاصــة بالعــزف االرتجالــي
فــي مدينــة أوديســا األوكرانيــة شــارك فيهــا أكثــر مــن  200عــازف محتــرف مــن  17بلــدًا .وفــي
عــام  ،2014قــدم ألكســاندر عروضــه الموســيقية ضمــن عـــدد مــن األمســيات التــي جمعــت
أشــهر نجــوم الجــاز فــي مدينــة نيويــورك ،وذلــك ضمــن قاعــة "روز هــول" فــي "مركــز لينكولــن
للجــاز" ،وعلــى مســرح "أبولــو" فــي "مؤســـسة الجــاز األمريكيــة" ،وأيضــً قاعــة "غوثــام هــوم" فــي
"مركــز آرثــر آش التعليمــي" .وتلقــى ألكســاندر مؤخــرًا دعــوة للمشــاركة بالعــزف فــي العديــد مــن
المواقــع والمهرجانــات المهمــة مثــل "مهرجــان روتشســتر للجــاز" ،و"مهرجــان نيوبــورت للجــاز"،
و"مركــز لينكولــن للجــاز" ،و"مؤتمــر التكنولوجيــا والترفيــه والتصميــم"؛ مــا يجعــل مــن الموهبــة
الواعــدة لهــذا الفنــان الشــاب بعيــدة عــن أي حــد يمكــن تخيلــه.

At age eight, UNESCO invited Joey to play solo piano in front of jazz
icon Herbie Hancock during his visit to Indonesia. Joey drew significant
inspiration from Herbie’s enthusiastic response to his playing. At age
10, Joey was featured at jazz festivals in both Jakarta and Copenhagen,
and he won the international improvisation contest in Odessa, Ukraine,
besting over 200 jazz professionals from 17 countries. In 2014, Joey
performed at star-studded galas in New York City for Jazz at Lincoln
Center in Rose Hall, the Jazz Foundation of America at the Apollo and
the Arthur Ashe Learning Center at Gotham Hall. Joey has already
been invited to perform at venues including the Rochester Jazz Festival,
Newport Jazz Festival, Jazz at Lincoln Center and a TED conference. The
sky appears to be the limit for this soulful young artist.
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“

وبالرغم من عدم تعلمه لموسيقى الجاز رسميًا ،إال أن ألكساندر استطاع تطوير
تقنية خاصة به؛ وبفضل عمق موهبته الموسيقية ،سرعان ما لمع نجمه في مشهد
موسيقى الجاز داخل إندونيسيا وخارجها.

Despite his lack of formal jazz training, Joey developed an authoritative
technique and with his depth of musicality he quickly rose in the
Indonesian jazz scene and beyond.

“

خـــال العـــرض العربـــي األول لهـــم ،اكتملـــت تشـــكيلة ثاثـــي جـــوي ألكســـندر مـــع دان
تشميلينســـكي علـــى غيتـــار البـــاص وأوليســـيس أويـــن جونيـــور علـــى الطبـــول.

During their Arab world debut, the line up of the Joey Alexander Trio was
completed by Dan Chmielinski on bass and Ulysses Own Jr. on Drums.

ب ــدأ ش ــغف دان تشيملينس ــكي بغيت ــار ب ــاص ف ــي س ــن مبك ــرة ج ــدًا ،إذ ل ــم تفارق ــه من ــذ أن كان
ف ــي الثالث ــة م ــن عم ــره .وأصب ــح تشيملينس ــكي  -ال ــذي يبل ــغ م ــن العم ــر حالي ــً  21عام ــً  -عازف ــً
متمكن ــً عل ــى ه ــذه اآلل ــة الت ــي أوصل ــت موهبت ــه إل ــى جمي ــع أنح ــاء العال ــم برفق ــة كل م ــن إتي ــان
تش ــارلز ،وبراي ــان كارت ــر ،و"ثاث ــي ج ــوي ألكس ــاندر" ،وس ــامي ميل ــر م ــع فرق ــة "كونغريغيش ــن"،
وفرقت ــي "كاي ــل آثي ــد الراقص ــة" و"نيوي ــورك ج ــاز س ــمبوزيوم".

Dan ‘Chimy’ Chmielinski began his love affair with the bass at the young
age of three and never looked back. Now 21, Dan is an accomplished
bassist who, as well as playing with Joey Alexander Trio, has travelled the
world performing with Etienne Charles, Bryan Carter, Sammy Miller and
the Congregation, The Kyle Athayde Dance Party and the New York Jazz
Symposium.

يعتب ــر أوليس ــيس أوين ــز جوني ــور م ــن مواطن ــي مدين ــة جاكس ــونفيل بوالي ــة فلوري ــدا األمريكي ــة،
ووصفت ــه صحيف ــة "نيوي ــورك تايم ــز" بأن ــه "فن ــان م ــن المس ــتوى األول".

A native of Jacksonville Florida, Ulysses Owens Jr. has been described by
The New York Times as an artist “who takes a backseat to no-one”.

وكان أوين ــــز يراف ــــق والدت ــــه ،مدي ــــرة جوق ــــة الطائف ــــة الخمس ــــينية ،إل ــــى البروف ــــات والتدريب ــــات

His mother, the choir director of their Pentecostal congregation, brought
her son to a rehearsal when he was just two years old and gave him the
best seat in the house: directly behind the drummer. Her priority was
keeping track of him while she was conducting, but she soon noticed he
was actually keeping time. When that hired professional fell through, the
boy was ready to assume his seat.

عندم ـ ـ ــا كان ف ـ ـ ــي عم ـ ـ ــر الس ـ ـ ــنتين ،حي ـ ـ ــث كان ـ ـ ــت تجلس ـ ـ ــه خل ـ ـ ــف ع ـ ـ ــازف الطب ـ ـ ــول مباش ـ ـ ــر ًة
لك ـ ـ ــي يبق ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي مرم ـ ـ ــى نظره ـ ـ ــا ،لكنه ـ ـ ــا الحظ ـ ـ ــت الحق ـ ـ ــً ش ـ ـ ــغف طفله ـ ـ ــا به ـ ـ ــذه اآلل ـ ـ ــة
واس ـ ـ ــتعداده لإلب ـ ـ ــداع فيه ـ ـ ــا.
ونج ــح أوين ــز تدريجي ــً بتعزي ــز مكانت ــه متفوق ــً عل ــى أبن ــاء جيل ــه م ــن فنان ــي الج ــاز ،حي ــث ن ــال
إعجـ ــاب الجمي ــع ألدائ ــه الحماس ــي المفع ــم باألحاس ــيس ،واس ــتعراضه الحي ــوي لف ــوارق بنيوي ــة،
وموهبتـــه الفـــذة التـــي تضفـــي جاذبيـــةً وقيمـــةً منقطعـــة النظيـــر .ويتمتـــع أوينـــز بالتواضـــع
واالحت ــرام؛ وه ــو حائ ــز عل ــى جائزت ــي "غرام ــي".
عـــزف ثاثـــي جـــوي ألكســـاندر يأتـــي ضمـــن فعاليـــات الســـنة الثانيـــة مـــن سلســـلة حفـــات
المهرج ــان للع ــزف المنف ــرد .ته ــدف سلس ــلة حف ــات مهرج ــان أبوظب ــي للع ــزف المنف ــرد إل ــى
اس ــتقطاب أب ــرز المواه ــب العالمي ــة الش ــابة إل ــى أبوظب ــي .وال تلت ــزم ه ــذه الفعالي ــة بنم ــط فن ــي
معي ــن بق ــدر م ــا تس ــعى إل ــى تقدي ــم نج ــوم الغ ــد هن ــا ف ــي أبوظب ــي؛ وبذل ــك فه ــي تس ــتهدف
الموس ــيقيين الذي ــن يبش ــرون بمس ــتقبل مش ــرق بعدم ــا حقق ــوا نجاح ــً ملحوظ ــً ف ــي بداي ــات
تعـــول علـــى ارتقـــاء هـــؤالء فـــي عالـــم الموســـيقى ليكـــون حضـــور
مســـيراتهم الفنيـــة ،حيـــث
ّ
حفاته ــم الي ــوم مث ــار فخ ــر ف ــي المس ــتقبل.

He has steadily established himself as a leader in his generation of jazz
artists, admired for his sensitive, fiery, and complex playing, vivid display
of textural nuance and gift for propelling a band with charisma and
integrity. Both humble in person and imposing behind a kit, Owens is a
two-time GRAMMY winner.
Joey Alexander Trio performed as part of the second year of The Festival
Recital Series. The series is dedicated to bringing truly exceptional, young,
international talent to Abu Dhabi. Committedly non-genre specific, the
festival presents the stars of tomorrow; musicians who have achieved
prodigious success in the early phases of their careers and whose future
is nothing less than bright. These are musicians who will rise to even
headier heights, about whom audiences will, in years to come, be proud
to profess their attendance at such early intimate performances as these.
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ABU DHABI FESTIVAL RECITAL SERIES:
ALFREDO RODRÍGUEZ TRIO
28TH APRIL 2016
THE ARTS CENTER AT NYU ABU DHABI

133

سلسلة حفالت المهرجان للعزف المنفرد:
ثالثي ألفريدو رودريغيز
 28أبريل 2016
مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي
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من كوبا إلى العالم
FROM CUBA TO THE WORLD
يتمتّ ع ألفريدو رودريغيز بأسلوب أنيق وصادم
في آن معًا .وقد استضاف مهرجان أبوظبي
الثالثي الموهوب ضمن سلسلة حفالته للعزف
المنفرد وذلك للمرة األولى في العالم العربي

Alfredo Rodríguez’s style has been
described as both elegant and explosive.
Abu Dhabi Festival played host to the Arab
world debut of his trio as part of its Recital
Series

ّ
ترشح لنيل جائزة "غرامي" ،موهبة استثنائية تؤهـّله ليصبح
يمتلك ألفريدو رودريغيز ،الذي
أحد أساطير موسيقى الجاز على البيانو من أمثال كيث جاريت ،وثيلونيوس مونك ،وآرت تاتوم.
وبفضل دراسته في أرقى المعاهد الموسيقية الكاسيكية بالعاصمة الكوب ّية هافانا ،اكتسب
رودريغيز خبر ًة الفتة في األعمال الموسيقية ،حيث استمد اإللهام من باخ وسترافينسكي تمامً
مثلما ّ
شكلت جذوره الكوبية وخبراته الغنية بموسيقى الجاز عنصرًا مهمً في إثراء معارفه.

GRAMMY nominated artist Alfredo Rodríguez reflects the talents of
legendary jazz pianists Keith Jarrett, Thelonious Monk and Art Tatum.
Schooled in the rigorous classical conservatories of Havana, Rodríguez’s
riveting artistry is informed as much by Bach and Stravinsky as it is by
his Cuban and jazz roots.

ّ
واســتهل رودريغيــز مســيرته فــي عالــم الموســيقى بالمشــاركة فــي "مهرجــان مونتــرو
لموســيقى الجــاز" عــام  ،2006وذلــك ألول مــرة أمــام مشــرفه الحالــي كوينســي جونــز الــذي بــدأ
التعــاون معــه بعــد ثــاث ســنوات مــن انتقالــه إلــى الواليــات المتحــدة .ورودريغيــز هــو عــازف بيانــو
محتــرف يحمل الســامع فــي رحلة حــول العالــم بمجــرد انتقــال أصابعــه علــى مفاتيــح آلتــه الجميلة.
تفوقــه الف ّنــي ،كان لــه شــرف إحيــاء العديــد مــن الحفــات فــي أرقــى المســارح العالميــة
وبفضــل ّ

Discovered at the 2006 Montreux Jazz Festival by Quincy Jones, Cubanborn Alfredo Rodríguez has distinguished himself as the definition of
jazz and improvisation without boundaries. He is the man behind the
piano with fingers that seem to travel from one end of the world to the
other, just within the span of the keys; his mastery of the art has earned
him frequent appearances on prestigious stages around the world.

وفــي عــام  ،2015تــم ترشــيح رودريغيــز لنيــل جائــزة "غرامــي" عــن فئــة أفضــل تنظيــم وأفضــل
أداء موســيقي أو بــدون آالت موســيقية (كابيــا) عــن مقطوعــة "غوانتاناميــرا" مــن ألبــوم "ذي
إنفيجيــن باريــد" الــذي تــم إطاقــه عــام .2014

Rodríguez was nominated for a 2015 GRAMMY in the category of Best
Arrangement, Instrumental or A Cappella for the track Guantanamera
from his 2014 release, The Invasion Parade.

وخــال جولتــه األولــى فــي الصيــن ،تعــاون رودريغيــز مــع تــان دون وســيداي غاريــت وكوينســي

During his first tour in China, Rodríguez was asked to work with Tan Dun,
Siedah Garrett and Quincy Jones to compose the English-version of
the 2010 Shanghai World Expo theme song, making him the first nonChinese artist to be bestowed this honour.

وبالرغ ــم م ــن إنج ــازات رودريغي ــز الرائع ــة ،إال أنّه ــا ليس ــت الس ــبب الوحي ــد لنجاح ــه المبه ــر؛ فه ــو
قـــص
يتمتـــع بقـــدرة كبيـــرة علـــى التعبيـــر عـــن الجانـــب الثقافـــي مـــن شـــخصيته ،وذلـــك عبـــر
ّ
ترفعـــه إلـــى مكانـــة فريـــدة تعـــزّز ارتباطـــه بمســـتمعيه
حكايـــات ممتعـــة فـــي معزوفاتـــه التـــي
ُ
علـــى المســـتوى الشـــخصي .وفـــي ألبومـــه "ذي إنفيجيـــن باريـــد"  -الـــذي أعقـــب ألبومـــه األول
"ص ــوت الفض ــاء" وال ــذي تع ــاون في ــه م ــع ش ــركة التس ــجيل المعروف ــة "م ــاك أفين ــو ريك ــوردز" -
يح ــرص رودريغي ــز عل ــى استكش ــاف الذكري ــات الكوبي ــة والثقاف ــة والش ــعب ال ــذي غ ــادره ليج ــد
موطن ــه الجدي ــد.

Though impressive, his accomplishments are not the only defining
factors of his standout success; his ability to express himself culturally
by ‘playing stories’ on the keys places him in a unique position to
connect with his listeners on a more relatable and personal level. As
demonstrated by the ‘Invasion Parade’, the follow-up album to his
stunning debut on Mack Avenue, ‘Sounds of Space’, Rodríguez explores
his memories of Cuba, the people and culture he left behind and finds
his new place.

وعلـــى حـــد تعبيـــر كوينســـي جونـــز" :يتمتـــع رودريغيـــز بم َلـــكات خاصـــة للغايـــة ،وأقـــول ذلـــك
اس ــتنادًا إل ــى تجرب ــة عم ــل طويل ــة م ــع أفض ــل الموس ــيقيين ف ــي العال ــم؛ وه ــو ب ــا ش ــك واح ــد
م ــن أمه ــر عازف ــي البيان ــو الش ــباب الذي ــن صادفته ــم ف ــي حيات ــي ،إذ تنط ــوي مهارات ــه الهائل ــة
عل ــى إمكان ــات ال حص ــر له ــا".

To quote Quincy Jones, “Alfredo is very special and I do not say that
easily because I have been surrounded by the best musicians in the
world my entire life. He is without doubt one of the best young pianists
I’ve ever seen and with the enormous skills that he already possesses,
”his potential is limitless.

تكــون الثاثــي مــن ألفريــدو رودريغيــز ومايــكل أوليفيــرا
خــال حفلــه فــي مهرجــان أبوظبــي،
ّ
علــى الطبــول ورينيــه إليــزاردي روانــو علــى غيتــار بــاص.

During his Abu Dhabi Festival appearance, the Alfredo Rodríguez Trio
was completed by Michael Oliviera on drums and Reinier Elizalde
Ruano on bass.

جونــز إلنتــاج النســخة اإلنكليزيــة مــن أغنيــة "معــرض إكســبو شــنغهاي الدولــي  "2010ليكــون
بذلــك أول فنــان غيــر صينــي ينــال هــذا الشــرف.
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“

يتمتع رودريغيز َ
بملكات خاصة للغاية ،وأقول ذلك استنادًا إلى تجربة عمل طويلة
مع أفضل الموسيقيين في العالم؛ وهو بال شك واحد من أمهر عازفي البيانو
الشباب الذين صادفتهم في حياتي ،إذ تنطوي مهاراته الهائلة على إمكانات ال
حصر لها.
 -كوينسي جونز

Alfredo is very special and I do not say that easily. He is without doubt
one of the best young pianists I’ve ever seen… his potential is limitless.
– Quincy Jones

“

ولــــــد مايــــــكل أوليفيــــــرا فــــــي مدينــــــة ســــــانتا كارا الكوبيــــــة ،وأصبــــــح أحــــــد أهــــــم عازفــــــي
موســــيقى الجــــاز الاتينيــــة المعاصــــرة .ومنــــذ انتقالــــه إلــــى العاصمــــة اإلســــبانية مدريــــد فــــي
السادسـ ـ ــة والعشـ ـ ــرين مـ ـ ــن عمـ ـ ــره ،أصبـ ـ ــح أوليفيـ ـ ــرا مـ ـ ــن الموسـ ـ ــيقيين المفضليـ ـ ــن فـ ـ ــي
ّ
وتمكــــن بالتعــــاون مــــع فنانيــــن مــــن أبنــــاء جيلــــه ،أمثــــال أرييــــل برينغيــــز ورينيــــه
المدينــــة.
إليــــزاردي "إل نغــــرون" ،مــــن إبــــداع أســــلوب فريــــد فــــي طريقــــة التعامــــل مــــع اآلالت الموســــيقية
والموســــيقى بحــــد ذاتهــــا؛ ممــــا مكنــــه مــــن تبنــــي رؤيــــة جديــــدة فــــي االرتجــــال ولعــــب األدوار
الثانويــــة فــــي العــــزف.

Born in Santa Clara, Cuba, Michael Olivera has become one of the key
players in contemporary Latin jazz. Since moving to Madrid at the age of
26, he has become one of the most highly-demanded and well-respected
musicians in the city. Together with musicians of his generation such as
Ariel Bringuez and Reinier Elizarde ‘El Negrón’ among others, he has
developed a unique and particular style in the way of conceiving the
instrument and the music itself, allowing him to adopt a new point of
view for improvisation and accompaniment.

درس رينيــه إليــزاردي روانــو فــي "المدرســة الوطنيــة للفنــون" بالعاصمــة الكوبيــة هافانــا عــام
 .1997واســتهل مســيرته المهنيــة بعــد عــام كعضــو فــي العديــد مــن فــرق الجــاز أمثــال
"إراكيــري" بقيــادة عــازف البيانــو شوشــو فالديــز ،و"مــاراكا" و"أوتــرا فيجيــن" بقيــادة عــازف الجــاز
الكوبــي أورالنــدو مــاراكا فالــي.

Reinier Elizarde Ruano studied at the National School of Art in Havana
in 1997 and began his professional career a year later as a member of
several jazz orchestras under the direction of Irakere Chucho Valdes,
Maraca and Otra Vision led by Orlando Valle (Maraca).

وفــي عــام  ،2001دخــل روانــو "المعهــد العالــي للفنــون" فــي هافانــا وتخــرج منــه بدرجــة
البكالوريــوس ،ثــم بــدأ بتدريــس العــزف علــى غيتــار بــاص مــزدوج .وقــد شــارك فــي مســابقة
لموســيقيي الجــاز الشــباب ،وكان واحــدًا مــن الموســيقيين المشــاركين بـــ "مهرجــان الجــاز فــي
هافانــا" لعــدة أعــوام.

In 2001, he entered the Superior Institute of Art in Havana from which
he graduated with a Bachelor’s and began teaching the double bass. He
participated in the competition of young jazz musicians and for several
years was part of the cast of musicians for the Jazz Festival in Havana.

كمــا شــارك روانــو كبــار الموســيقيين فــي تســجيل وتقديــم العــروض الموســيقية أمثــال
ميشــيل ليغرانــد ،وشوشــو فالديــز ،وجيــري غونزاليــس ،وكوينســي جونــز -ثاثــي ألفريــدو
رودريغيــز ،وخافييــر ليمــون ،و"فرقــة ديفيــد مــوراي" ،وباكيتــو دي ريفيــرا ،وكونتشــا هويــكا ،ودوغ
هامونــد ،وأنــات كوهيــن ،وجيــف بــاالرد ،وأفيشــاي كوهيــن.

He has recorded and shared the stage with great musicians including
Michel Legrand, Chucho Valdes, Jerry Gonzales, Quincy Jones, Javier
Limón, David Murray Cuban Ensemble, Paquito De Rivera, Concha Huika,
Doug Hammond, Anat Cohen, Jeff Ballard and Avishai Cohen.

ويواصل روانو حاليً تقديم عروضه المميزة حول العالم في العديد من المسارح والمهرجانات مثل
"مهرجان مونترو لموسـيقى الجاز" ،و"مهرجان بحر الشـمال لموسـيقى الجـاز" ،و"مهرجان بلو نوت
للجاز" ،و"مهرجان جاز جاز" (مدريد) ،و"دوك دي لومبارد كلوب" (باريس) ،و"مهرجان الجاز في فيتوريا".

Today, he continues to perform around the world for festivals and venues
such as Montreux Jazz, North Sea, Blue Note, Clazz Jazz Festival (Madrid),
Duc des Lombards Club (Paris) and Festival de Vitoria.

ـدم رودريغي ـ ــز مقطوع ـ ــات م ـ ــن ألبوم ـ ــه األخي ـ ــر "توك ـ ــورورو" (الطائ ـ ــر الوطن ـ ــي لجمهوري ـ ــة
ق ــ ّ
كوب ـــا) وال ـــذي يجم ـــع في ـــه مص ـــادر إله ـــام عالمي ـــة ب ـــدءًا م ـــن أعم ـــال ب ـــاخ ووص ـــوالً إل ـــى رقص ـــات
التانغ ـــو ،وذل ـــك ضم ـــن سلس ـــلة حف ـــات المهرج ـــان للع ـــزف المنف ـــرد ف ـــي عامه ـــا الثان ـــي .إن
تس ـ ــليط الض ـ ــوء عل ـ ــى مواه ـ ــب الي ـ ــوم ضم ـ ــن سلس ـ ــلة حف ـ ــات المهرج ـ ــان للع ـ ــزف المنف ـ ــرد
يعتبـــــر ثمـــــر ًة لشـــــبكة الشـــــركاء االســـــتراتيجيين الدولييـــــن لمجموعـــــة أبوظبـــــي للثقافـــــة
والفنـــون ،وجهودهـــا الترويجيـــة المســـتمرة علـــى مســـتوى العالـــم ،ومســـاعيها الدبلوماســـية
الثقافي ـــة .وتس ـــهم ه ـــذه العاق ـــات والش ـــراكات م ـــع المؤسس ـــات الرائ ـــدة بمج ـــال الموس ـــيقى
والفن ـــون ف ـــي من ـــح الفعالي ـــة ش ـــهرة عالمي ـــة حقيقي ـــة تضم ـــن وصوله ـــا إل ـــى أفض ـــل مواه ـــب
ه ـــذا الجي ـــل.

Featuring pieces from his latest album ‘Tocororo’ (after the national bird
of Cuba), vividly infused with international inspirations from Bach to
tango, the Alfredo Rodríguez Trio performed as part of the second year of
The Festival Recital Series. Tapping the talent presented in the now annual
Festival Recital Series is, in part, the fruits of Abu Dhabi Music & Arts
Foundation’s international network of strategic partners and its ongoing
outreach and cultural diplomacy endeavours. These partnerships and
relationships with leading organisations in music and the arts facilitate
a truly global outlook and outreach, granting access to the best of this
generation’s talent.
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الفنان ألفريدو رودريغيز يستلم صورة شخصية تم رسمها بتكليف حصري الفنان محمد عبد
اللطيف كانو ،مستشار مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن مجموعة "مسألة هوية"

السيد بيل براغن ،السيد محمد عبد اللطيف كانو ،الفنان مايكل أوليفيرا ،الفنان رينييه
إليزارد روانو ،سعادة هدى الخميس-كانو ،الفنان ألفريدو رودريغيز ،السيد سالم براهيمي

Alfredo Rodríguez with his specially commissioned portrait from the series
‘A Question of Identity’ by Mohamed Abdul Latif Kanoo

Bill Bragin, Mohamed Abdul Latif Kanoo, Michael Olivera, Reinier Elizarde Ruano,
Hoda Al Khamis-Kanoo, Alfredo Rodríguez, Salem Brahimi
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العودة إلى المدارس
BACK TO SCHOOL
مدارس ومراكز أبوظبي  30–3أبريل 2016
شارك نجوم مهرجان أبوظبي النغ النغ ،جوي ألكساندر ،ألفريدو رودريغيز وكارلوس أكوستا في
تقديم ورش إبداعية تفاعلية تحفيزًا للمواهب في مدارس ومراكز الموسيقى في أبوظبي.

Abu Dhabi Schools & Centres: 3–30 April 2016
Lang Lang, Joey Alexander, Alfredo Rodríguez and Carlos Acosta
inspired students in schools and music centres across Abu Dhabi.
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المهرجان تحت الضوء
FESTIVAL IN FOCUS
قصر اإلمارات 26–10 :أبريل 2016
واجهت أوركسترا باريس بعض أهم "النقاد" خال تدريباتها المفتوحة لجمهور طلبة مدارس
أبوظبي ،حيث قامت مجموعة من الطلبة الشباب بالدخول إلى كواليس العرض األوركسترالي
"األمير الصغير" الستكشاف السحر الفني والتقني وراء إنتاج هذا العمل المميز.

Emirates Palace: 10–26 April 2016
Orchestre de Paris faced some of its biggest critics during their open
rehearsal. Young people also went behind the scenes of The Little Prince
to explore the production's technical wizardry.
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ندوات ما قبل الحفل
PRE-CONCERT TALKS
قصر اإلمارات 26–10 :أبريل 2016
قدمت ندوات ما قبل الحفل فرصة فريدة للجمهور لكسب مزيد من االطاع على العروض الفنية
ّ
المتميزة ولقاء الفنانين العالميين المشاركين مع :ماثيو سانسوم من إذاعة أبوظبي كاسيك
أف أم ،ليسا بلشغار من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،نك لويد ويبر وجيمس دي ريد
المؤلفين الموسيقيين ،وسوزان ووكر من سادلرز وايلز.

Emirates Palace: 10–26 April 2016
Prior to each performance, learned professionals gave audiences insight
into the artist and repertoire: Matthew Sansom, Abu Dhabi Classic
FM; Lisa Ball-Lechgar, ADMAF; Nick Lloyd Webber and James D. Reid,
Composers; and Suzanne Walker, Sadler’s Wells.
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جائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون  -جلف كابيتال
THE GULF CAPITAL–ADMAF
CREATIVITY AWARD
بالتعاون مع

قصر اإلمارات 26–10 :أبريل 2016
تأسسـت جائزة اإلبـداع من مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنون  -جلـف كابيتـال عـام  ،1996وهي
جائـزة سـنوية تمنـح للمبدعيـن اإلماراتييـن المتميزيـن فـي مجـاالت الفنـون التشـكيلية أو الفنـون
المسـرحية أو األدب أو الرسـوم المتحركـة أو األفـام .وقـدم جائـزة اإلبـداع مـن مجموعـة أبوظبـي
للثقافـة والفنـون  -جلـف كابيتـال لإلبـداع  2016معالـي الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان وزيـر
الثقافـة وتنميـة المعرفة ،راعـي مجموعـة أبوظبـي للثقافة والفنـون ،إلـى الفائـزة الطالبـة اإلماراتية
جمانـة الهاشـمي ،التـي تـدرس التصميـم الغرافيكـي فـي جامعـة زايـد فـي دبـي ،بحضـور ٍّ
كل من
الدكتـور كريـم الصلـح ،رئيـس مجلـس إدارة شـركة جلـف كابيتـال وسـعادة هـدى الخميس-كانو،
ُمؤسـس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،المؤسـس والمدير الفني لمهرجـان أبوظبي .وفازت
جمانـة عـن عملهـا الفنـي "نسـبة" الـذي عـرض في بهـو مسـرح قصـر اإلمـارات.
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In association with

Emirates Palace: 10–26 April 2016
Established in 1996, this annual Award recognises outstanding creativity
among young arts practitioners. The 2016 Gulf Capital-ADMAF Creativity
Award was presented by ADMAF Patron, H.E. Sheikh Nahayan Mubarak
Al Nahyan, UAE Minister of Culture & Knowledge Development. Winner,
Jumaanah Elhashemi, a graphic design student from Zayed University
(Dubai), was joined by Dr. Karim El Solh, Co-Founder and CEO of Gulf
Capital, and ADMAF Founder Hoda Al Khamis-Kanoo. Jumaanah’s
innovative typography project blends bold aesthetics and simplicity in
a way that mirrors the modern Arab art and design movement. ‘Degree
Typeface’ was displayed in the auditorium foyer.
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جائزة الفنون التشكيلية من مهرجان
أبوظبي  -جلف كابيتال
THE GULF CAPITAL–ABU DHABI
FESTIVAL VISUAL ARTS AWARD
بالتعاون مع

أبريل ومايو 2016
تقـدم هـذه الجائـزة فـي كل عـام إلـى الطـاب والفنانيـن اإلماراتييـن المبتدئيـن بمجـال الفنـون
التشـكيلية ،عبـر ابتـكار عملهـم الفنـي الخـاص المسـتوحى مـن األعمـال المشـاركة بالمعـرض
التشـكيلي "إمـارات الـرؤى" المصاحـب للمهرجـان .والفائـزة بجائـزة العـام  2016هـي سـارة
األحبابـي مـن جامعـة نيويورك-أبوظبـي عـن عملهـا "مـا يعتقـده اآلخـرون عنّـي".

In association with

April–May 2016
Each year, this Award recognises an Emirati student for their
outstanding creativity in creating an original artwork inspired by the
Festival exhibition. The 2016 winner was Sara Alahbabi of New York
University Abu Dhabi for the work 'Here's what they think of me'.
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جائزة كريستو وجان  -كلود 2016
THE CHRISTO & JEANNE-CLAUDE
AWARD 2016
تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان

جامعة نيويورك  -أبوظبي 24-4 :أبريل 2016

تأسســت الجائــزة لتكــون بمثابــة منصــة انطــاق للفنانيــن التشــكيليين الشــباب فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .والعمــل الــذي فــاز بالجائــزة لعــام  2016هــو مشــروع "طريــق الحريــر"
لمجموعــة مــن طلبــة الجامعــة األمريكيــة بالشــارقة .يقــدم هــذه الجائــزة معهــد جامعــة نيويــورك
 -أبوظبــي بالتعــاون مــع مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون.

Patron: HH Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan

New York University Abu Dhabi: 4–24 April 2016

Established as a launch pad for young visual artists in the UAE, the 2016
winner ‘Silk Road’ by students of the American University of Sharjah
was unveiled to the world. Presented by New York University Abu Dhabi,
in partnership with ADMAF.
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أساليب الرؤية مع
الفنان محمد األستاد
WAYS OF SEEING
WITH MOHAMMED AL ASTAD
بالتعاون مع

شاطئ قصر اإلمارات 14 :و 28أبريل 2016
إن ورشــة عمــل األكســدة الفنيــة كانــت بمثابــة فرصــة فريــدة للطــاب للتعــرف علــى تقنيــات
ّ
الفنــان اإلماراتــي محمــد األســتاد الــذي يعبــر حــدود العلــم والفــن إلنتــاج أعمــال فنيــة مبدعــة .فقــد
انضمــت مجموعــة مــن الطــاب إلــى الفنــان محمــد األســتاد وشــاهدوه عــن قــرب فــي عملــه الفنــي
"دانــات الشــواطئ" عبــر اســتخدام تقنيــة دفــن الحديــد وبــودرة الحديــد والقمــاش فــي الرمــل
الحــار ،ممــا أدى إلــى تأكســد ألوانهــا بفعــل عوامــل الرطوبــة والزمــن التــي تعرضــت لهــا طــوال
أســبوعين كامليــن عنــد شــاطئ البحــر.
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In association with

Emirates Palace Beach: 14 & 28 April 2016
The Oxidisation Art Workshop was a chance for students to understand
the creative process of UAE artist Mohammed Al Astad, which crosses
the boundaries of science and art. Using a technique, which he calls
‘beach pearls’, students joined Al Astad to bury iron and iron powder with
canvas in wet sand, thus using the chemical process of oxidisation to
create art. Two weeks later, the works were excavated from the beach.
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الفنون اإلسالمية:
إلهام وإبداع
ISLAMIC ARTS EXHIBITION:
INSPIRATION & CREATIVITY
متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية:
 18أبريل  18 -مايو 2016
خطف معرض الفنون اإلسامية الذي أقيم في متحف الشارقة للحضارة اإلسامية األنفاس،
والذي عرض أعماالً فنية أبدعها سكان الشارقة تحت إدارة مدربين متمرسين من قسم
التعليم في إدارة متاحف الشارقة ،وهو ثمرة تعاون ناجح آخر بين مجموعة أبوظبي للثقافة
والفنون ومدرسة أمير ويلز للفنون التقليدية ،بالتعاون مع القسم التعليمي لمتحف الشارقة.

Sharjah Museum of Islamic Civilisation:
18 April – 18 May 2016
A breathtaking exhibition of Islamic art created by the people of Sharjah
marked another successful collaboration with The Prince’s School
of Traditional Arts. In partnership with Sharjah Museums Education
Department.
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معرض صور "ليميناليتي" مع دانيال كاريكو
LIMINALITY BY DANIEL KARIKO
جامعة الشارقة 27-7 :أبريل 2016
تن ـ ــاول المص ـ ــور الفوتوغراف ـ ــي الش ـ ــهير داني ـ ــال كاريك ـ ــو م ـ ــن خ ـ ــال مع ـ ــرض "ليميناليت ـ ــي"
فكرت ـ ــي االختف ـ ــاء وتغ ّي ـ ــر المش ـ ــهديات الطبيعي ـ ــة ،فض ـ ـ ً
ـا ع ـ ــن ُأط ـ ــر جيوسياس ـ ــية وبيئي ـ ــة
متنوع ـ ــة .وأت ـ ــاح المع ـ ــرض لط ـ ــاب الف ـ ــن والتصمي ـ ــم ف ـ ــي جامع ـ ــة الش ـ ــارقة إج ـ ــراء بحوثه ـ ــم
التشـــــكيلية الخاصـــــة حـــــول الحـــــدود الفاصلـــــة بيـــــن التخطيـــــط المدنـــــي والحضـــــري لدولـــــة
اإلم ـ ــارات العربي ـ ــة المتح ـ ــدة.

University of Sharjah: 7–27 April 2016
Through photography, Daniel Josip Kariko investigates the ideas of
disappearing and changing landscapes, geopolitical and environmental
themes. The exhibition also saw the university’s College of Art & Design
students launch their own visual investigations of the boundaries
between the UAE’s urban and rural landscapes.
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مغامرات الفنون
ART ADVENTURES
مركز الجليلة لثقافة الطفل 16 :أبريل 2016
ينمــي شــخصية الطفــل فقــط ،وإنمــا
تهــدف هــذه الفعاليــة إلــى التأكيــد علــى ّ
أن الفــن ال ّ
يســاعده فــي تحديــد شــعوره بالهويــة واالنتمــاء .حيــث يجمــع المهرجــان األطفــال مــن عــدة
دور لأليتــام المنتشــرة فــي كافــة أرجــاء اإلمــارات فــي ورش عمــل خاصــة بالموســيقى ،الفخّ ــار
والوســائط المتعــددة ،فضــ ً
ا عــن تعلمهــم األداء المســرحي العربــي.

Al Jalila Cultural Centre for Children: 16 April 2016
Not only does the arts strengthen a child’s personal development, it
also helps build a sense of identity and belonging. The Festival camp
brought together children from various orphanages across the UAE for
workshops in music, pottery and multimedia, as well as an Arabic theatre
performance.
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إطالق أرشيف اإلمارات للفنون التشكيلية
UAE ART ARCHIVE LAUNCH
غاليري قصر اإلمارات 16 :أبريل 2016
شـهد شـهر أبريـل إطـاق موقـع أرشـيف اإلمـارات للفنـون التشـكيلية مـن قبـل جمعيـة اإلمـارات
للفنـون التشـكيلية بدعـم مـن مهرجـان أبوظبـي .ويشـكل الموقـع منفـذًا للباحثين والدارسـين
والفنانيـن إلى أكثـر مـن  10,000عمـل فني ،ويعـد مصـدرًا علميـً وتاريخيً وسـج ً
ا مؤتمنـً لقطاع
الفنـون التشـكيلية فـي اإلمـارات .انضـم رئيـس مجلـس إدارة جمعيـة اإلمـارات للفنون التشـكيلية
السـيد ناصـر عبـداهلل إلـى الفنـان علـي العبـدان ،مديـر مشـروع األرشـيف ،فـي حوار شـيق.
www.uaeartarchive.ae

Emirates Palace Gallery: 16 April 2016
April saw the launch of the UAE Art Archive website by the Emirates
Fine Arts Society, supported by Abu Dhabi Festival. Offering access for
researchers, scholars and artists to over 10,000 items, this is a digitised
historical resource of the country’s visual arts sector. Emirates Fine Arts
Society Chair Nasser Abdullah joined Artist and Archive Project Manager
Ali Al Abdan for a fascinating discussion.
www.uaeartarchive.ae
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إمارات الرؤى:
حوار مع الفنانين
PORTRAIT OF A NATION:
ARTISTS IN CONVERSATION
غاليري قصر اإلمارات 7 :مايو 2016
المحتفــى بهــم لهــذا العــام ناقشــوا كيفيــة إبداعهــم ألعمالهــم التشــكيلية،
ثــاث مــن الفنانــات ُ
واكتشــف الجمهــور كيــف تنقّ لــت ســارة العقروبــي بيــن اإلمــارات الســبع لصنــع منحوتتهــا
المســماة "وردة الصحــراء" ،وكيــف انطلقــت عائشــة جمعــة فــي رحلــة أنتجــت عملهــا "رحيــل
ّ
إلــى الداخــل" ،وكيــف جمعــت هنــد بنــت دميثــان بيــن حياكــة الســدو وشاشــات إل ســي دي فــي
عملهــا المســمى "ســدو بكســل".

Emirates Palace Gallery: 7 May 2016
Three of this year’s commissioned artists discussed how they created
their works. The audience discovered how Sarah Al Agroobi travelled
the seven Emirates to create her sculpture ‘The Desert Rose’; how Aisha
Juma embarked on a journey that resulted in ‘Inner Pilgrimage’; and
how Hind bin Demaithan combined traditional Sadu weaving with LCD
screens in ‘Sadu-Pixel’.
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وزارة العلوم
MINISTRY OF SCIENCE
بالتعاون مع

مدينة زايد وأبوظبي 14-13 :و  17-16أبريل 2016
بنــاء علــى طلــب وإلحــاح مــن الجمهــور ،عــاد عــرض وزارة العلــوم مجــددًا ضمــن فعاليــات
مهرجــان أبوظبــي ،مصطحبــً أطفــال اإلمــارات نحــو عالــم ينبثــق فيــه المخترعــون والمهندســون
والنظريــات التــي شــكلت فهمنــا للعالــم المعاصــر .العــرض مســتمد مــن اإلنتــاج المتجــول
للعمــل فــي المملكــة المتحــدة بعنــوان "وزارة العلــوم :العــرض الحــي!".

In association with

Madinat Zayed & Abu Dhabi: 13–14 & 16–17 April 2016
Back by popular demand, the Ministry of Science took the nation’s
children into a world bursting with the inventors, engineers and theories
that have shaped our understanding the modern world. Based on the UK
!touring production, Ministry of Science Live
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مسرحية "أجنحة الحياة"
THE WINGS OF LIFE
بالتعاون مع

الشــــارقة ،دبــــي ،العــــين ،مدينــــة زايــــد ،أبوظــــبي:
 25-18أبريل 2016
بعـــــــد نجـــــــاح عمـــــــل "أيـــــــن الجيـــــــران؟" فـــــــي العـــــــام  ،2015عـــــــاد طـــــــاب مدينـــــــة الشـــــــارقة
للخدم ــــات اإلنس ــــانية م ــــن ذوي االحتياج ــــات الخاص ــــة بإنت ــــاج جدي ــــد بتكلي ــــف م ــــن المهرج ــــان.
وروى العم ـ ـ ــل الغنائ ـ ـ ــي الموج ـ ـ ــه لألطف ـ ـ ــال حكاي ـ ـ ــة مؤث ـ ـ ــرة ح ـ ـ ــول طف ـ ـ ــل يكتش ـ ـ ــف أن لدي ـ ـ ــه
أجنح ـ ـ ــة ويتعل ـ ـ ــم أن كل ريش ـ ـ ــة تمث ـ ـ ــل عنص ـ ـ ــرًا م ـ ـ ــن العال ـ ـ ــم الطبيع ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي يج ـ ـ ــب أن
يعتن ــــي ب ــــه.

In association with

Sharjah, Dubai, Al Ain, Madinat Zayed, Abu Dhabi:
18–25 April 2016
After the success of ‘Where Are the Neighbours?’ in 2015, the SEND
students of Sharjah City for Humanitarian Services returned with a new
production commissioned by the Festival. The children’s musical told
a touching tale about a young boy who discovers he has wings and
learns that each feather represents an element of the natural world that
he must look after.
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ورشة اإلمارات المسرحية
UAE THEATRE CIRCLE
توفور 21-3 :54أبريل 2016
بإشــراف مــن رواد صناعــة المســرح فــي اإلمــارات ،الدكتــور حبيــب غلــوم العطــار ،مرعــي الحليــان،
وليــد الزعابــي ،وعــاء النعيمــي .وهــي عبــارة عــن مجموعــة مختــارة مــن الممثليــن الناشــئين،
والكتــاب والمخرجيــن باشــرت العمــل فــي تدريــب مســرحي مكثــف لتطويــر مهاراتهــم فــي
كتابــة النصــوص ،والســينوغرافيا ،والتمثيــل واإللقــاء.

twofour54: 3–21 April 2016
Led by the UAE’s leading theatremakers – Dr Habib Ghuloom Al Attar,
Meri Al Halyan, Waleed Al Zaabi and Ala’a Al Nuaimi – a select group
of budding actors, writers and directors embarked on intensive theatre
training to develop their skills in scriptwriting, scenography, acting and
reciting.

169

170

"الرصاصة"
لمسرح عيال زايد
EYAL ZAYED THEATRE PRESENTS
THE BULLET
نادي ضباط القوات المسلحة 24 :أبريل 2016
تأليــف محمــد رفعــت عــن قصــة لتوفيــق الحكيــم .كوميديــا خفيفــة حــول زوجيــن ارتبطــا حديثــً،
مــن المفــروض أنهمــا متحابــان ،حتــى يواجهــا مريضــً نفســيً يحمــل ســاحً ويصــر هــذا المختــل
أن يطلــق النــار علــى واحــد منهمــا ،فيختفــي الحــب ويــدرك الزوجــان كــم يحــب كل منهمــا نفســه
أكثــر مــن حبــه لآلخــر.

Armed Forces Officers Club: 24 April 2016
Adapted by Mohamed Refaat from a story by Tawfiq Al Hakim, this light
comedy is about a newly married couple, presumably in love until they
face a gun-toting psychopath who insists on shooting one of them. Love
disappears and the couple realises that they love themselves more than
each other.
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:مشروع المسرح الوثائقي
ذكريات الطفولة
DOCUMENTARY THEATRE PROJECT:
MEMORIES OF CHILDHOOD
Institute of Applied Technology: 6 April 2016
Created by Dr Nezar Andary and performed by a company of actors
including Yara Bou Nassar, this fascinating theatre production presented
poignant and personal monologues based on research into the childhood
memories shared by mothers and grandmothers.

2016  أبريل6 :معهد التكنولوجيا التطبيقية
 قــدم هــذا اإلنتــاج المســرحي الرائــع.نصــار
ّ فكــرة الدكتــور نــزار العنــداري وتمثيــل يــارا بــو
أمهات
ّ مونولوجــات شــخصية احترافيــة مبنيــة على بحث أجــــري علــى مذكــرات طفــــولة قدمتــــها
.وجــدات
ّ
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القيادات اإلعالمية الشابة
YOUNG MEDIA LEADERS
أصبــح متدربــو مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون مــن طلبــة اإلعــام اإلماراتييــن الشــباب خــال
مهرجــان هــذا العــام هــم المراســلين المتجوليــن للمهرجــان بــل وأكثــر مــن ذلــك ،فباإلضافــة
إلــى تقديــم النــدوات الحواريــة والنقاشــات والعــروض :نشــر منتســبو برنامــج القيــادات اإلعاميــة
الشــابة نشــرتين إخباريتيــن مــن "أخبــار الــدار :أخبــار مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون"
تعرضــان آخــر أخبــار ومراجعــات ولقــاءات المهرجــان.

Throughout this year’s Festival, ADMAF’s trainee journalists became the
Festival’s roving reporters and so much more! In addition to presenting
panel discussions, talks and performances, the team of undergraduates
published two editions of the ADMAF Tribune, featuring the latest
Festival news, reviews and interviews.
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منحة التميز الثقافي
CULTURAL EXCELLENCE
FELLOWSHIP
بالتعاون مع

يجمـع هـذا البرنامـج التدريبـي األول مـن نوعـه بالنسـبة للصناعـات اإلبداعيـة والثقافيـة
لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة بيـن أفضـل المواهـب اإلماراتيـة الناشـئة والقـادة
الثقافييـن المتمرسـين مـن المملكـة المتحـدة واإلمـارات العربيـة المتحـدة وغيرهـا مـن
الـدول .حضـرت خـال المهرجـان مجموعـة رواد اإلبـداع مـن الـرواد اإلماراتييـن والطـاب
ورشـات العمـل والعـروض.

In association with

This first-of-its-kind training programme for the UAE creative and cultural
industries brings together the best of emerging Emirati talent with
established cultural leaders from the UAE, the UK and beyond. During
the Festival, the elite group of Emirati pioneers and protégés attended
workshops and performances.
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رواق الفكر :فيليب أبيلواغ
RIWAQ AL FIKR: PHILIPPE APELOIG
الجامعة األمريكية في الشارقة 12 :أبريل 2016
(ومصمـ ـ ــم شـ ـ ــعار متحـ ـ ــف اللوفـ ـ ــر أبوظبـ ـ ــي) فيليـ ـ ــب
قـ ـ ــدم مصمـ ـ ــم الغرافيـ ـ ــك الفرنسـ ـ ــي
ّ
أبيلـ ـ ــواغ فـ ـ ــي محاضـ ـ ــرة مذهلـ ـ ــة ،نبـ ـ ــذة عـ ـ ــن تجربتـ ـ ــه اإلبداعيـ ـ ــة فـ ـ ــي التصميـ ـ ــم مسـ ـ ــتعرض َا
مجموعــــــة مــــــن أحــــــدث تصاميمــــــه مــــــن الملصقــــــات والشــــــعارات ليوضــــــح نهجــــــه المبــــــدع
والفريـ ـ ــد مـ ـ ــن نوعـ ـ ــه.

American University of Sharjah: 12 April 2016
In a fascinating lecture, the renowned French graphic designer (and the
driving force behind the Louvre Abu Dhabi brand) presented a series
of his latest designs – posters and logotypes – to illustrate his unique
creative process.
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رواق الفكر :نهضة الصناعات اإلبداعية
والثقافية في اإلمارات العربية المتحدة
RIWAQ AL FIKR: THE RISE OF
THE CREATIVE AND CULTURAL
INDUSTRIES IN THE UAE
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جامعة زايد 20 :أبريل 2016
المتحدثون:
أحمد العنزي (معروف بالبدوي المعاصر)
جون نيوبيغين المقلد بوسام اإلمبراطورية البريطانية ( رئيس مؤسسة إنجلترا اإلبداع)
مريم راشد المنصوري ،طالبة ،جامعة زايد
هند عيسى الفهيم ،طالبة ،جامعة زايد
شيخة فهد الكتبي ،طالبة ،جامعة زايد
فاطمة سام البرايد ،طالبة ،جامعة زايد

Zayed University: 20 April 2016
The Panel:
)Ahmed Al Anzi (aka the Contemporary Bedouin
John Newbigin OBE, Chair of Creative England
Mariam Rashed Al Mansouri, student, Zayed University
Hind Eissa Al Fahim, student, Zayed University
Shaikha Fahed Al Ketbi, student, Zayed University
Fatma Salam Al Braid, student, Zayed University

تــــم تقديــــم النــــدوة الحواريــــة التاســــعة عشــــرة مــــن رواق الفكــــر مــــن قبــــل أحمــــد
العنــــزي (المعــــروف بالبــــدوي المعاصــــر) ،ثــــم ابتــــدأت الحــــوار طالبــــات جامعــــة زايــــد األربــــع
المتحدثــــات ،واللواتــــي قدمــــن وجهــــات نظــــر شــــخصية عــــن الصناعــــات اإلبداعيــــة والثقافيــــة
لإلمارات العربية المتحدة.

The 19 th session of Riwaq Al Fikr was introduced by Ahmed Al Anzi
(aka the Contemporary Bedouin). The floor was then given to four
Zayed University undergraduate students who presented individual
perspectives of the UAE creative and cultural industries.

قدمـ ـ ـ ــت مريـ ـ ـ ــم راشـ ـ ـ ــد المنصـ ـ ـ ــوري نظـ ـ ـ ــرة عامـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن قطـ ـ ـ ــاع اإلمـ ـ ـ ــارات العربيـ ـ ـ ــة المتحـ ـ ـ ــدة
خــــــــال األربعيــــــــن عامــــــــً الماضيــــــــة ،وذلــــــــك منــــــــذ أول معــــــــرض فنــــــــون تشــــــــكيلية فــــــــي
العـ ـ ـ ــام  .1972أشـ ـ ـ ــارت مريـ ـ ـ ــم ألهـ ـ ـ ــم المعالـ ـ ـ ــم ،مثـ ـ ـ ــل انطاقـ ـ ـ ــة جمعيـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات للفنـ ـ ـ ــون
التشـ ـ ـ ــكيلية والمجمـ ـ ـ ــع الثقافـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي أبوظبـ ـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ــذي كان مركـ ـ ـ ــزًا فنيـ ـ ـ ــً مزدهـ ـ ـ ــرًا فـ ـ ـ ــي
العاصمـ ـ ـ ــة حتـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــام .2009

Mariam Rashed Al Mansouri gave an overview of the UAE sector over the
last 40 years, since the first visual art exhibition in 1972. Mariam referred
to key milestones such as the launch of the Emirates Fine Arts Society
and The Abu Dhabi Cultural Foundation, which was a thriving arts centre
in the capital until 2009.

قامــــــت هنــــــد عيســــــى الفهيــــــم بتقييــــــم الوضــــــع الحالــــــي مشــــــيرة إلــــــى مبــــــادرات دوليــــــة
ســــــنوية مثــــــل فــــــن دبــــــي ،فــــــن أبوظبــــــي ،بينالــــــي الشــــــارقة وحضــــــور اإلمــــــارات العربيــــــة
المتحـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ـ ــي بينالـ ـ ـ ـ ــي البندقيـ ـ ـ ـ ــة .ميـ ـ ـ ـ ــزت هنـ ـ ـ ـ ــد بيـ ـ ـ ـ ــن القطاعـ ـ ـ ـ ــات العامـ ـ ـ ـ ــة والخاصـ ـ ـ ـ ــة
وغيـ ـ ـ ـ ــر الربحيـ ـ ـ ـ ــة وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى تزايـ ـ ـ ـ ــد دراسـ ـ ـ ـ ــات الفنـ ـ ـ ـ ــون والتصميـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ــي الجامعـ ـ ـ ـ ــة.
ولكــــــن مــــــن ناحيــــــة التأثيــــــر ،فــــــإن القيمــــــة االقتصاديــــــة للصناعــــــات اإلبداعيــــــة والثقافيــــــة
لإلمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة لــــــم تنشــــــأ بعــــــد.

Hind Eissa Al Fahim examined the current status, referring to
annual international initiatives such as the Art Dubai, Abu Dhabi Art,
Sharjah Biennial and the UAE’s presence at the Venice Biennial. Hind
distinguished between the public, private and not-for-profit sectors
and referred to the growth of arts and design university studies. Yet in
terms of impact, the economic value of the UAE’s creative and cultural
industries is yet to be established.

دعتنــا شــيخة فهــد الكتبــي للتفكيــر فــي مســتقبل اإلمــارات العربيــة المتحــدة .فــي القمــة
الحكوميــة للعــام  2015قــال ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان” :إن أفضــل رهاناتنــا فــي
هــذه الفتــرة الزمنيــة التــي نملــك فيهــا الثــروة ،هــو أن نســتثمر كل مصادرنــا باتجــاه التعليــم،
ألنــه ســيأتي وقــت ،بعــد خمســين عامــً مــن اآلن ،عندمــا نحمــل آخــر برميــل مــن النفــط علــى متــن
الســفينة ...إذا كانــت اســتثماراتنا اليــوم صحيحــة فأظــن أننــا ســنحتفل فــي تلــك اللحظــة”.

Shaikha Fahed Al Ketbi invited us to think about the future of the UAE.
At the 2015 Government Summit, H.H. Sheikh Mohammed bin Zayed Al
Nahyan said, “Our best bet at this period of time where we have wealth is
to invest all our resources in education, because there will be a time, 50
years from now, when we load the last barrel of oil aboard the ship... If
”our investment today is right, I think we will celebrate that moment.

مشــيرة إلــى رؤيــة أبوظبــي  2030والفتــة إلــى أن اإلمــارات العربيــة المتحــدة واحــدة مــن أكثــر
الــدول اســتخدامً لإلنترنــت حــول العالــم؛ قالــت شــيخة إن تحســين المنصــات اإلبداعيــة علــى
أمــر بغايــة األهميــة ،ليــس فقــط لتنميــة جمهــور متابــع للفنــون مــن المنــزل بــل
اإلنترنــت
ٌ
أيضــً لمشــاركة الثقافــة اإلماراتيــة مــع العالــم .ســلطت شــيخة الضــوء علــى أهميــة االســتثمار
بالمواهــب والتقنيــة والتســامح ،وهــي العناصــر التــي تمكــن المجتمــع مــن االزدهــار ،مــع اإلشــارة
لألكاديمــي األمريكــي ريتشــارد فلوريــدا.

Referring to the Abu Dhabi Vision 2030 and pointing out that the UAE
has some of the highest internet usage in the world, Shaikha said that
the optimisation of online platforms for creativity is needed not only to
develop audiences for the arts at home but also to share Emirati culture
with the world. With a nod to the US academic Richard Florida, Sheikha
– highlighted the necessity to invest in talent, technology and tolerance
the ingredients that enable a society to thrive.

أخذتن ــا فاطم ــة س ــام البراي ــد ف ــي رحل ــة ف ــي عال ــم صناع ــة األلع ــاب ،والت ــي قيمته ــا الي ــوم 83

Fatma Salam Al Braid took us on a journey into the gaming industry,
which today is currently valued at $83billion. According to data from
twofour54, the MENA gaming sector is growing faster than the global
average.

أعطيـ ـ ــت الكلمـ ـ ــة بعـ ـ ــد ذلـ ـ ــك لجـ ـ ــون نيوبيغيـ ـ ــن ،رئيـ ـ ــس مؤسسـ ـ ــة انجلتـ ـ ــرا اإلبـ ـ ــداع ،والـ ـ ــذي
تحــــــدث عــــــن ديناميكيــــــة العالــــــم المتغيــــــر .فبحلــــــول عــــــام  2025علــــــى ســــــبيل المثــــــال
سـ ـ ــيتجاوز التعـ ـ ــداد السـ ـ ــكني للطبقـ ـ ــة الوسـ ـ ــطى فـ ـ ــي الصيـ ـ ــن والهنـ ـ ــد تعـ ـ ــداد سـ ـ ــكان
االتحــــاد األوربــــي .أوضــــح نيوبيغيــــن أن أولئــــك الذيــــن يملكــــون الهامــــش اإلبداعــــي ســــيجنون
الفوائــــــد .إن أحــــــد أهــــــم إنجــــــازات آبــــــل علــــــى ســــــبيل المثــــــال هــــــي القــــــدرة علــــــى دمــــــج
التكنولوجيــــــا بالفــــــن.

The floor was then given to John Newbigin, Chair of Creative England
who spoke about changing world dynamics. By 2025, for example, the
middle class of China and India will exceed that of the entire population
of the European Union. Newbigin stated that those who possess the
creative edge reap the benefits. One of the greatest achievements of
Apple, for example, has been to fuse technology and art.

ملي ــون دوالر .وتبع ــا لبيان ــات  twofour54ف ــإن قط ــاع األلع ــاب ف ــي الش ــرق األوس ــط ف ــي نم ــو
متس ــارع مقارن ــة بالمتوس ــط العالم ــي.
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عندمــا بــدأت المملكــة المتحــدة بالتفكيــر فــي الصناعــات اإلبداعيــة قبــل عشــرين عامــً ،وصفتهــا
الحكومــة علــى أنهــا” :تلــك األنشــطة التــي يكــون مصدرهــا اإلبــداع الفــردي والمهــارة والموهبــة،
والتــي لديهــا إمكانيــة الوفــرة وخلــق فــرص العمــل مــن خــال توليــد واســتغال الملكيــة
الفكريــة" (وثيقــة التخطيــط للصناعــات اإلبداعيــة الخاصــة بالمملكــة المتحــدة) .وفــي عــام 2014
تــم تبســيط التوصيــف فــي بيــان منظمــة  NESTAكالتالــي” :تلــك القطاعــات التــي تختــص
فــي اســتثمار المواهــب اإلبداعيــة ألهــداف إعانيــة” ،تشــكل الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة جــزءًا
جوهريــً مــن العديــد مــن االقتصــادات الناجحــة حــول العالــم .ذكــر تقريــر االقتصــاد اإلبداعــي
المنشــور مــن قبــل ( UNCTADمؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة) أن القيمــة الفعليــة
لتجــارة العالــم تكمــن فــي الملكيــة الفكريــة .مــع ذلــك ،فــإن االقتصــاد يبقــى ال مرئيــً نســبيً ألنــه
تشــكيل لعاقــات.

When the UK started thinking about the creative industries 20 years ago,
the government termed it as ‘those activities which have their origin
in individual creativity, skill and talent and which have the potential
for wealth and job creation through the generation and exploitation of
intellectual property’ (The UK Creative Industries Mapping Document).
In 2014, the NESTA Manifesto for the Creative Economy simplified it as
‘those sectors which specialise in the use of creative talent for commercial
purposes’. The creative and cultural industries form a core part of many
successful economies in the world. The 2008 Creative Economy Report
by UNCTAD stated that the real value of world trade lays in intellectual
property. However, the creative economy remains relatively invisible
because it is a configuration of relationships.

يحتــاج المــرء مــن أجــل تعريــف القطــاع إلــى النظــر فــي الموجــودات بــدالً مــن االحتياجــات والنمــو
انطاقــً مــن المجتمــع الحالــي الــذي يســتند إليــه .تؤكــد اليونســكو علــى مبــدأ أن الصناعــات
اإلبداعيــة ليســت جــزءًا مــن االقتصــادات القديمــة ،فهــي جــزء مــن الثقافــات الناشــئة فــي كل
مجتمعاتنــا كلمــا اســتخدمناها كلمــا أســهمنا فــي النمــو.

In order to define the sector, one needs to look at assets rather than
needs and grow from the existing community in which it is based.
UNESCO stresses the point that the creative industries are not part of the
old economies, they are part of the emerging cultures of all our societies.
The more we use it, the more we grow.
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رواق الفكر :الفن والدبلوماسية
RIWAQ AL FIKR: ARTS & DIPLOMACY
أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية 11 :أبريل 2016
ف ـــــي مق ـــــر الجي ـــــل الق ـــــادم م ـــــن دبلوماس ـــــيي دول ـــــة اإلم ـــــارات العربي ـــــة المتح ـــــدة عق ـــــدت
أكاديمي ـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات الدبلوماس ـ ـ ـ ــية ن ـ ـ ـ ــدوة خاص ـ ـ ـ ــة بمهرج ـ ـ ـ ــان أبوظب ـ ـ ـ ــي ،تع ـ ـ ـ ــرف فيه ـ ـ ـ ــا
الط ـــــاب عل ـــــى مفه ـــــوم وس ـــــياق وتاري ـــــخ وأث ـــــر اس ـــــتخدام الف ـــــن والثقاف ـــــة ف ـــــي المج ـــــال
الدبلوماس ـ ـ ـ ــي.

Emirates Diplomatic Academy: 11 April 2016
Home to the next generation of the nation’s diplomats, the Emirates
Diplomatic Academy played host to a Festival seminar introducing
students to the concept, context, history and impact of the use of arts and
culture in the diplomatic field.
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سماء قريبة :فيلم للمخرجة نجوم الغانم
NEARBY SKY: A NUJOOM AL GHANEM FILM
فوكس سينما ،نايشن تاورز 7 :أبريل 2016
بعــد النجاحــات المتميــزة التــي حققهــا فــي مهرجانــات دبــي وهونــغ كونــغ وأدنبــره ،تــم عــرض
الفيلــم الوثائقــي "ســماء قريبــة" ألول مــرة للجمهــور فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ويتنــاول
الفيلــم ،الحائــز علــى عــدة جوائــز ،قصــة حيــاة فاطمــة الهاملــي التــي تعتبــر أول مالكــة إبــل
إماراتيــة تُق ـ ّرر دخــول مســابقات "مزاينــة اإلبــل" والمــزادات الخاصــة باإلبــل .وحيــن تصــل الهاملــي
إلــى مرحلــة اليــأس وفقــدان األمــل بالفــوز ،تنجــح فــي حصــد جائــزة غيــر متوقعــة .فيلــم "ســماء
قريبــة" هــو أحــد المشــاريع الحاصلــة علــى دعــم مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون.

VOX Cinema, Nation Towers: 7 April 2016
Having graced the film festivals of Dubai, Hong Kong and Edinburgh, the
UAE was treated to the first UAE public screening of the award-winning
documentary about the life of Fatma Al Hameli, the first female Emirati
camel owner to attend the country’s camel beauty contests and auctions.
Just when Fatma begins to lose hope, an unexpected award comes her
way. ‘Nearby Sky’ is an ADMAF Grant recipient.
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دائرة صانعي األفالم الشباب
YOUNG FILMMAKERS’ CIRCLE
بالتعاون مع

جامعة نيويورك أبوظبي  20-18أبريل 2016
انضــم أعضــاء مــن "دائــرة صانعــي األفــام الشــباب" فــي مهرجــان أبوظبــي إلــى الفعاليــة
التدريبيــة الخاصــة بكيفيــة صناعــة فيلــم مســتقل بمراحلــه المتعــددة مــن الكتابــة إلــى
اإلنتــاج والتوزيــع بأقــل التكاليــف .أشــرفت عليهــا المخرجــة والمنتجــة اإلماراتيــة نجــوم الغانــم
بمشــاركة المشــاركون فــي إنتــاج فيلــم "ذيــب" الــذي ترشــح لنيــل جائــزة األوســكار ،2016
المخرج ناجي أبو نوار ،والمنتج روبرت لويد.

In association with

New York University Abu Dhabi: 18-20 April 2016
Moderated by Nujoom Al Ghanem, a select group of emerging
filmmakers learnt how to write, produce and direct a low-budget,
independent film; from development, pre-production, production
and post-production to distribution. All under the expert guidance of
the team behind the Oscar-nominated film ‘Theeb’: Naji Abu Nowar
(Director) and Rupert Lloyd (Producer).
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رواق الكتاب
RIWAQ AL KITAB
Emirates Palace Gallery: 20 April 2016
In partnership with ADMAF’s strategic partner Emirates Writers Union.
In collaboration with publishing houses Dar Al Hudhud, Dar Nabati
and Dar Hamaleel, the second year of Abu Dhabi Festival’s new writing
programme saw the release of six books by Emirati authors: ‘The
Fantastic Hot Air Balloon’ by Shaima Al Marzouqi; ‘I Love My Mum’s
Pretty Veil’ by Maitha Al Khayat; ‘The Bedouin Penguins’ by Asmaa Al
Ketbi; ‘Dowan’ by Khawla Al Tayer; ‘Rubaiyat Al Khayyam’ by Mohammad
Nouraldin and ‘Philosophical Insights in Governance and Equestrianism’
by Ali Abu Al Reesh.

2016  أبريل20 :غاليري قصر اإلمارات
 وللســـنة الثانيـــة علـــى التوالـــي،"بالتعـــاون مـــع "دار الهدهـــد" و"دار نبطـــي" و"دار هماليـــل
 واش ــتملت تل ــك. بس ــتة م ــن اإلص ــدارات األدبي ــة للكت ــاب اإلماراتيي ــن،احتف ــى مهرج ــان أبوظب ــي
، المنط ــاد العجي ــب لش ــيماء المرزوق ــي،اإلص ــدارات عل ــى "ش ــاي أوريغام ــي" لبدري ــة الشامس ــي
 و"رباعي ــات،و"د َون" للكاتب ــة خول ــة الطاي ــر
ِ ، البطاري ــق البدوي ــة" ألس ــماء الكتب ــي- و"بن ــو بطري ــق
 و"رؤى فلس ــفية ف ــي الحك ــم والفروس ــية" لألدي ــب الكبي ــر،الخي ــام" للش ــاعر محم ــد ن ــور الدي ــن
.عل ــي أب ــو الري ــش
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ورشة عمل
الشعر اإلماراتي المعاصر
MODERN EMIRATI
POETRY WORKSHOP
كليات التقنية العليا ،المنطقة الغربية:
 11و 14أبريل 2016

تعـد "الظفـرة" المنطقـة الغربيـة مـن إمـارة أبوظبـي مـن الوجهـات التراثيـة والتقليديـة الفريـدة
فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،وتمتـاز بغناهـا الثقافـي والتاريخـي وشـغف سـكانها الكبير
بالشـعر .وضمـن إطـار فعاليـات "أسـبوع المكتبـة" ،سـتتاح الفرصـة أمـام طـاب كليـات التقنيـة
العليـا لانضمـام إلـى الكاتبـة والشـاعرة اإلماراتيـة عفـراء عتيـق ،واإلطـاع علـى أنمـاط الشـعر
ً
فضـا عـن تعلـم كيفيـة تأليفـه بأنفسـهم.
اإلماراتـي المعاصـر ورواده،

Higher Colleges of Technology, Al Gharbia:
11 & 14 April 2016
The Western Region of Abu Dhabi is a land steeped in culture and
history, where the people have a deep love of poetry. As part of Library
Week, HCT students were introduced to modern Emirati poetry by Afra
Atiq so they could begin to pen their own verses.
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استوديو الفنانين
THE ARTISTS’ STUDIO
متوفر على شبكة اإلنترنت

مب ــادرة "اس ــتوديو الفناني ــن" ه ــي منص ــة رقمي ــة لمتابع ــة سلس ــلة م ــن الح ــوارات م ــع الفناني ــن
النجـ ــوم مـ ــن كبـ ــار المبدعيـ ــن .تسـ ــاهم هـ ــذه المبـ ــادرة فـ ــي تمكيـ ــن الشـ ــباب اإلماراتـ ــي مـ ــن
االرتقـ ــاء بمهاراتهـ ــم الفنيـ ــة وتوسـ ــيع إدراكهـ ــم ألهميـ ــة التفكيـ ــر اإلبداعـ ــي والتعبيـ ــر الفنـ ــي.
وفــــي مهرجــــان أبوظبــــي  ،2016أجــــرى طــــاب القيــــادات اإلعاميــــة الشــــابة فــــي مجموعــــة
أبوظبـ ــي للثقافـ ــة والفنـ ــون ،والمسـ ــتفيدين مـ ــن برنامـ ــج منحـ ــة التميـ ــز الثقافـ ــي حـ ــوارات مـ ــع
كبـــار الفنانيـــن أمثـــال كارلـــوس أكوســـتا والنـــغ النـــغ .شـــاهدوا الحلقـــات الـــ  15اآلن علـــى قنـــاة
المجموعـ ــة علـ ــى يوتيـ ــوب.

Available online

The Artists’ Studio is an online platform of interviews with the stars
of stage and screen. It aims to inspire and inform young people about
the value of creative thinking and artistic expression. At the 2016 Abu
Dhabi Festival, ADMAF’s Young Media Leaders and Cultural Excellence
Fellows interviewed Carlos Acosta and Lang Lang. Watch all 15
episodes online now.
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أمسية بيانو مع ريتشارد ساكسيل
RICHARD SAXEL IN RECITAL
مدرسة كرانلي أبوظبي 16 ،أبريل 2016
يعـ ـ ــد ريتشـ ـ ــارد ساكسـ ـ ــيل أكثـ ـ ــر عازفـ ـ ــي بيانـ ـ ــو الحفـ ـ ــات تنوعـ ـ ــً بيـ ـ ــن أبنـ ـ ــاء جيلـ ـ ــه ،وهـ ـ ــو
الحائــــــز علــــــى العديــــــد مــــــن الجوائــــــز العالميــــــة وأحــــــد أبــــــرز عازفــــــي قائمــــــة "ســــــتاينواي"
الشـ ـ ــهيرة ،رافقتـ ـ ــه علـ ـ ــى البيانـ ـ ــو معجـ ـ ــزة مدرسـ ـ ــة كرانلـ ـ ــي أبوظبـ ـ ــي ،هانـ ـ ــا وو ،فـ ـ ــي ليلـ ـ ــة
مميــــزة لاســــتمتاع بمقطوعــــات مــــوزارت وديبوســــي وشــــوبان وســــوناتا "قصــــة بابــــار  -الفيــــل
الصغيـ ـ ــر" لبريـ ـ ــدج وبـ ـ ــوالن.

Cranleigh School, 16 April 2016
Known as one of the most versatile concert pianists of his generation,
the award-winning Steinway Artist (accompanied by Cranleigh
Abu Dhabi piano prodigy Hanna Wu) presented an evening of Mozart,
Debussy, Chopin, Bridge as well as Poulenc’s ‘Histoire de Babar, le petit
éléphant’.
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عروض العزف المنفرد (ألحان)
ALHAN (MELODIES) RECITAL SERIES
مستشفى كليفالند كلينك أبوظبي 21 :و 26أبريل 2016
إنطاقــً مــن إيمانــه الراســخ بقــدرة الموســيقى فــي العــاج وتســريع شــفاء المرضــى ،قــدم
مهرجــان أبوظبــي  2016منــذ أبريــل فــي إطــار سلســلة العــروض الموســيقية الشــهرية وعلــى
مــدار الســنة ،والمخصصــة حصريــً لمرضــى وموظفــي مستشــفى كليفانــد أبوظبــي .وقــد
أســعد األداء الموســيقي للثنائــي ليــث الدينــي (عــود) ،وعبــد العزيــز الطبــاخ (غيتــار) زوار ومرضــى
المستشــفى بروائــع مــن الموســيقى العربيــة.

Cleveland Clinic Abu Dhabi: 21 & 26 April 2016
Inspired by a firm belief in the beneficial power of music, Abu Dhabi
Festival 2016 played host to the April session of the year-round concert
series exclusively for the patients, carers and employees of Cleveland
Clinic Abu Dhabi. Layth Al Daene (oud) and Abdel Aziz Al Tabbakh
(guitar) delighted audiences with a programme of Arab favourites.
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الموسيقى في المستشفيات
MUSIC IN HOSPITALS
بالتعاون مع

العين ،أبوظبي ،رأس الخيمة:
 4-3و 7-6أبريل 2016
أطلـق مهرجـان أبوظبـي مبـادرة الموسـيقى فـي المستشـفيات فـي العـام  .2009وهـذا العـام،
قـدم عـدد مـن الموسـيقيين الشـباب عروضهـم فـي المستشـفيات للمرضـى وعائاتهـم
وموظفـي المستشـفيات علـى امتـداد اإلمـارات العربيـة المتحـدة بهـدف إثـراء نمـط حياتهـم.
وضمـت هـذه المجموعـة ك ً
ا مـن إيمـان الهاشـمي ،محمـد العوضـي وشـيرين تهامـي.

In association with

Al Ain, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah:
3–4 & 6–7 April 2016
The Abu Dhabi Festival has been pioneering music in hospitals since
2009. This year, patients, families and caregivers in four hospitals
across the UAE were treated to performances by Eman Al Hashimi,
Mohammed Al Awadi and Sherine Tohamy.
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تصور هذا
ّ
PICTURE THIS
بالتعاون مع

الغاليريا مول 10-3 :أبريل 2016

فــي إطــار ســعيه لمواصلــة لعــب دوره المجتمعــي الرائــد ،قــدم مهرجــان أبوظبــي معرضــً ملهمــً
بالتوحــد،
أطلقــه خــال وقــت ســابق مــن هــذا العــام مجموعــة الفتيــة والفتيــات المصابيــن
ّ
باالشــتراك مــع طــاب مركــز نيــو إنغانــد لألطفــال فــي أبوظبــي ،و"مركــز المســتقبل لــذوي
التوحــد ،بالتعــاون مــع ســتارت.
االحتياجــات الخاصــة" ،ومبــادرة أهــداف  -اإلمــارات ،ومركــز
ّ

In association with

The Galleria on Al Maryah Island: 3–10 April 2016

Continuing its pioneering work, Abu Dhabi Festival organised an
exhibition of art created earlier this year by children with autism,
including students of The New England Center for Children Abu Dhabi,
The Future Centre for Special Needs, GOALS UAE and The Autism
Society, in collaboration with START.
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نادي الموسيقى مع
مؤسسة زايد العليا
MUSIC CLUB AT ZHO
مؤسسة زايد العليا :مارس  -أبريل 2016

اسـتطاع أطفـال مركـز أبوظبي للتوحـد التابع لــ "مؤسسـة زايد العليـا" المشـاركة فـي الفعاليات
الموسـيقية عبـر سلسـلة تضمنـت  7ورش عمـل لمـدة سـاعة واحـدة أسـبوعيً ،وذلـك بقيـادة
نخبـة مـن الموسـيقيين اإلماراتييـن والمقيميـن فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة تحت إشـراف
التوحـد العالميـة.
فرقـة موسـيقى ألجـل
ّ

Zayed Higher Organisation: March – April 2016
Children at the Zayed Higher Organisation Abu Dhabi Autism Centre
participated in a series of seven weekly music workshops led by Emirati
and UAE-based musicians guided by Music For Autism International.
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التوحد"
عرض "مشروع
ّ
في جامعة نيويورك أبوظبي
THE DRAMA PROJECT OPEN
WORKSHOP SHOWCASE
جامعة نيويورك أبوظبي 12 :أبريل 2016
تــم عــرض العمــل الدرامــي النهائــي الــذي شــارك فيــه عشــرة أطفــال مــن مركــز أبوظبــي للتوحــد
التابــع لمؤسســة زايــد العليــا للرعايــة اإلنســانية وذوي االحتياجــات الخاصــة ضمــن مشــروع
"الدرامــا" فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي ،والــذي عمــل عليــه مجموعــة مــن طــاب جامعــة نيويــورك
أبوظبــي بإشــراف الفنانــة األمريكيــة مينــا ليتشــيوني مــن مؤسســة دوبوميــدي.

New York University Abu Dhabi: 12 April 2016
The finale of NYUAD’s Drama Project involving 10 children from the Abu
Dhabi Autism Centre at the Zayed Higher Organisation for Humanitarian
Care & Special Needs, NYUAD students and led by Dubomedy’s Mina
Liccione.
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جوالت رواية القصص!
!STORYTELLING TOUR
عجمان ،أم القيوين ،الفجيرة 14-12 :أبريل 2016
جــال اثنــان مــن رواة القصــص علــى  4مــن دور الحضانــة بغيــة تفعيــل مشــاركة الصغــار مــن
الفئــة العمريــة مــا دون  4ســنوات فــي االســتمتاع بالقصــص التــي تعكــس غنــى المشــهد
األدبــي واإلبداعــي اإلماراتــي المتميــز.

Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah: 12–14 April 2016
Two storytellers toured four nurseries to engage young children up to
four years old in the wonderful world of literature and creativity.
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المهرجان في الحديقة:
حيث يزهر اإلبداع
FESTIVAL IN THE PARK:
WHERE CREATIVITY BLOSSOMS
تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان

حديقة أم اإلمارات 30-29 :أبريل 2016
ضجت أقدم حديقـة إماراتية ،حديقـة "أم اإلمـارات" في أبوظبي ،بمظاهـر الحياة والفـرح مع الحفات
الموسـيقية وورش العمـل المخصصـة للجميع خـال عطلة نهاية األسـبوع األخيـر من فتـرة انعقاد
فعاليـات مهرجـان أبوظبـي  .2016وأطلـق األطفـال العنـان لمخيلتهـم خـال ورش العمـل الفنيـة
فـي الحديقـة ،كمـا قدمـت فرقـة "سـما" الرباعيـة والفنانـان اإلماراتيـان محمـد العوضـي وإيمـان
الهاشـمي الموسـيقى التي متّعت الجمهـور وحفّ زت لديهـم التخيـل اإلبداعي في الهـواء الطلق.

Patron: HH Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan

Umm Al Emarat Park: 29–30 April 2016
Abu Dhabi’s oldest park came alive with music and workshops for
all during the final weekend of Abu Dhai Festival. Children set their
imaginations free during art workshops in the park’s hall, while the
SAMA Quartet, Mohammed Al Awadi and Eman Al Hashimi entertained
the masses at the open-air amphitheatre.
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معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان يلقي نظرة على الحائط الذي ُ
ش ّيد بمناسبة الذكرى
العشرين لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

سعادة محمد المبارك ،رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ،يزور معرض الفنون
الرؤى"
التشكيلية لمهرجان أبوظبي "إمارات ُ

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan views ADMAF’s 20th Anniversary wall

H.E. Mohammed Al Mubarak, Chairman of Abu Dhabi Tourism & Culture
Authority, visits ‘Portrait of a Nation’ – the festival exhibition
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H.E. Khaldoon Al Mubarak, Chairman of the Executive Affairs Authority of the
Government of Abu Dhabi admires the work of Khalil Abdul Wahid at ‘Portrait
of a Nation’

Lang Lang, adorned in ceremonial bisht and ghutrah

ّ ، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في إمارة أبوظبي،معالي خلدون المبارك
يطلع على عمل
"الفنان خليل عبد الواحد ضمن معرض "إمارات الرؤى

النغ النغ يرتدي الزي التقليدي اإلماراتي البشت والغترة
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ABOUT ADMAF
ADMAF Patron

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan
UAE Minister of Culture & Knowledge Development

ADMAF Honourable Patrons

H.H. Sheikha Shamsa bint Hamdan Al Nahyan & H.H. Sheikha Sheikha bint Saif Al Nahyan

PRIMARY STRATEGIC PARTNERS

Through arts education, community arts and special projects, the Abu
Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) has been nurturing creativity
across the UAE since 1996. For two decades, it has been at the forefront
of the UAE’s arts sector, inspiring young people, the public and artists. It
enables artistic expression through a wide range of programmes and
projects. By bringing together audiences and institutions, the Foundation
has helped embed arts and culture in the heart of the nation.

ADMAF Founder

Empowering Tomorrow

Abu Dhabi Festival 2016 - Special Thanks

H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo

ADMAF Advisors

H.E. Saqr Ghobash Saeed Ghobash
H.E. Khaldoon Al Mubarak
H.E. Zaki Anwar Nusseibeh
H.E. Noura Al Kaabi
Inspiring Learners
H.E. Razan Al Mubarak
ADMAF Community & Education fosters the development of children and H.E. Reem Al Shemari
young people through the arts, shaping critical thinking and broadening H.E. Dr. Maha Taysir Barakat
horizons. Through a diverse range of lectures, workshops, field trips, Sheikha Noor Fahim Al Qasimi
exhibitions, concerts, productions and other initiatives, students receive Princess Irina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
‘hands on’ experience that allows them to enhance their academic Ian Stoutzker CBE
performance, strengthen their creativity and develop life skills essential for Terence D. Allen
Salem Brahimi
later life.
Mary Corrado
Bashir Al Haskouri
Engaging Audiences
Community & Education also reaches out to citizens and residents across Dr. Frauke Heard-Bey
the UAE, providing access to the arts for everyone, regardless of age, Mohamed A. L. Kanoo
ability or location. Each year, it works with groups and associations to Dr. Shaikha Al Maskari
bring people together and address issues such as health, welfare and the Manish Pandey
environment. Its initiatives seek to empower people so that they are able to
uphold their customs, preserve their traditions and share their riches with Legal Counsel
Mr. Raymond Mouracade
the world.
The arts are an effective tool in preparing tomorrow’s workforce creatively.
ADMAF helps to shape the next generation through workshops that
harness essential soft skills such as teamwork, communication and
problem solving. From the texts of Shakespeare to the oral traditions of the
UAE, ADMAF is using the arts to nurture the leaders of the future.Through
its professional development programmes, it is also training tomorrow’s
media mavens, artists and cultural entrepreneurs.

Celebrating Excellence
Every year, ADMAF’s awards galvanise young, talented citizens and
residents and turn the spotlight on outstanding endeavours in the
visual arts, performing arts, literature and film. The Foundation also
supports independent cultural projects across the UAE through its
Grants Scheme. As the cultural sector of the UAE continues to flourish,
ADMAF is proof that not-for-profit organisations have a major role to
play in embedding the arts in society and in turn, nurturing creativity
and innovation.

Embassy of Armenia
Embassy of China
Embassy of Cuba
Embassy of Finland
Embassy of France
Embassy of Indonesia
Embassy of the United Kingdom
Embassy of the United States of America

Emirates Fine Arts Society
LA Philharmonic
Quincy Jones Productions
Foundation for Arab Music Archiving & Research
The Arts Center at NYU Abu Dhabi
Visit www.admaf.org
@ADMAFsocial
Abu Dhabi Music and Arts Foundation
ADMAF96
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نبذة عن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية المعرفة

الرئيسان الفخريان لمجوعة أبوظبي للثقافة والفنون
سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان و سمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان

الشريكان االستراتيجيان

علـى مـدى عقديـن مـن الزمـن ،كانـت مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون فـي طليعـة مؤسسـات
النفـع العـام التـي تعمـل فـي مجـال الفنـون فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة .بإلهامهـا الشـباب،
والجمهـور ،وتمكيـن الفنانيـن فـي الدولـة ،والمنطقـة ،والعالـم ،تشـكل المجموعـة مصـدرًا لإللهـام
فـي مجـال التعبيـر الفنـي مـن خـال مجموعـة واسـعة مـن البرامـج والمشـروعات التـي تنفذهـا تحـت
رئاسـة ورعايـة معالـي الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان ،وبقيـادة سـعادة هـدى الخميس-كانـو .كمـا
سـاعدت المجموعة علـى أن تكـون الفنـون والثقافـة في قلـب الجمهـور اإلماراتي مـن خال جمـع األفراد
والمؤسسـات معـً.

إلهام المتعلمين

تساعد البرامج التعليمية والمجتمعية التي توفرها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،األطفال والشباب
على فهم الفنون وتقديرها ،وتسهم مبادراتها في تشكيل التفكير اإلبداعي ،وتسلط الضوء على
المواهب الجديدة ،وتوسع اآلفاق .على مدار العام الدراسي ،توفر مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
العديد من المبادرات للمدارس والجامعات في دولة اإلمارات ،وتستخدم أشكال الفنون المختلفة إلضافة
قيمة للمناهج التعليمية .ومن خال مجموعة متنوعة من المحاضرات ،وورش العمل ،والرحات الميدانية،
والمعارض ،واألمسيات الموسيقية ،والعروض المسرحية ،وغير ذلك من مبادرات ،يكتسب الطاب خبرات
عملية تساعدهم على تطوير أدائهم األكاديمي ،وتعزيز قدراتهم اإلبداعية واكتساب مهارات حياتية
ضرورية لحياتهم في ما بعد.

إشراك الجمهور
تتواصل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة،
وتجعل الوصول إلى الفنون سه ً
ا للجميع بغض النظر عن العمر ،أو المقدرة ،أو المكان .وتعمل
المجموعة في كل عام مع الجمعيات والمؤسسات المحلية في اإلمارات السبع وجمع الناس معً لمعالجة
قضايا مهمة مثل الصحة ،والرعاية االجتماعية ،والبيئة .ومن خال إنشاء منصات تجمع بين الثقافات
المختلفة ،ودعم التقاليد الخاصة بالموسيقى ،والفنون التقليدية ،والحكايات ،فض ً
ا عن أشكال التعبير
المعاصرة ،تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى تمكين األفراد في دولة اإلمارات لكي يصبحوا
قادرين على التمسك بعاداتهم ،والحفاظ على تقاليدهم ومشاركة تراثهم الغني مع العالم.

تمكين قادة الغد

الفنـون أداة فعالـة إلعـداد قـوة العمـل بشـكل إبداعـي .فباسـتخدام أدوات وتقنيـات تعتمـد علـى
الفنـون ،تسـاهم مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون فـي تشـكيل األجيـال القادمـة مـن خـال ورش
العمـل التي تسـاعد على صقـل المهـارات الشـخصية األساسـية مثـل العمل ضمـن الفريـق ،والتواصل
الفعـال ،وحـل المشـكات ،والتفكيـر النقـدي .تتنـوع الفنـون التـي تسـتخدمها المجموعـة إلعـداد
قـادة المسـتقبل لتشـمل مختلـف األنـواع مـن النصـوص األدبيـة لشكسـبير ،إلـى التقاليـد الشـفهية
لدولـة اإلمـارات .ضمـن قطـاع اإلعـام المتنامـي فـي الدولـة ،تتيـح مبـادرة القيـادات اإلعاميـة الشـابة
التـي أطلقتهـا مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون فـي كل عـام لمجموعـة مـن الشـباب اإلماراتييـن
المتحمسـين التسـلح بالمهـارات والمعـارف الازمـة لانطـاق فـي مهنـة اإلعـام .وقريبـً ،سـيتم إطـاق
برنامـج تطويـر مهنـي آخـر يركـز علـى رعايـة رواد أعمـال المسـتقبل فـي مجـاالت اإلبـداع والثقافـة.

االحتفاء بالتميز

فـي كل عـام ،تثيـر قائمـة الجوائـز التـي تقدمهـا مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون اهتمام الشـباب،
والمواطنيـن ،والمقيمين الموهوبين وتشـجعهم علـى اإلبداع واالبتكار .وتسـلط الجوائـز الضوء على
األفـراد المتميزين فـي مجموعة كبيـرة من التخصصـات الفنية بمـا في ذلك الفنـون البصريـة ،والفنون
األدائيـة ،واآلداب ،وصناعـة األفـام .إضافـة إلـى منتجاتهـا وبرامجهـا الخاصـة ،تدعـم المجموعـة األشـكال
الثقافيـة المسـتقلة فـي مختلـف أنحـاء الدولـة مـن خـال برنامـج المنـح الخـاص بهـا .فمـن خـال توفيـر
المسـاعدات المالية ،والمهـارات الازمة ،تسـاعد فـي تمكين األفـراد والمجموعـات للبدء في مشـروعات
فنيـة وثقافيـة مـا كانـت لتـرى النـور لـوال هـذا الدعـم .مـع اسـتمرار ازدهـار القطـاع الثقافـي فـي دولـة
اإلمـارات ،فـإن مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون دليـل حـي علـى أن مؤسسـات النفـع العـام تلعـب
دورًا رئيسـً فـي تضميـن الفنـون فـي المجتمـع ،وبالتالـي دعـم اإلبـداع واالبتـكار.

مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة الفنون
سعادة هدى الخميس-كانو

مستشارو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
معالي صقر غباش سعيد غباش
معالي خلدون المبارك
سعادة زكي أنور نسيبة
سعادة نورة الكعبي
سعادة الدكتورة مهى تيسير بركات
سعادة رزان المبارك
سعادة ريم الشمري
الشيخة نور فاهم القاسمي
األميرة أيرينا ويتغينشتاين
السيد إيان ستاوتسكر CBE
السيد تيرنس ألن
السيد سالم براهيمي
السيدة ماري كورادو
السيد البشير الهسكوري
د .فراوكه هيرد-بي
السيد محمد عبد اللطيف كانو
د .شيخة المسكري
مانيش باندي

المستشار القانوني

السيد ريمون مرقدي

شكر خاص:

سفارة أرمينيا
سفارة المملكة المتحدة
سفارة الواليات المتحدة
سفارة أندونيسيا
سفارة جمهورية الصين الشعبية
سفارة فرنسا
سفارة فنلندا
سفارة كوبا
جمعية اإلمارات للفنون الجميلة
أوركسترا لوس آنجلوس الفلهارمونية
كوينسي جونز لإلنتاج الفني
مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربي
مركز الفنون في جامعة نيويورك-أبوظبي

www.admaf.org
@ADMAFsocial
Abu Dhabi Music and Arts Foundation
ADMAF96
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الشركاء التعليميون
والمجتمعيون
ABU DHABI FESTIVAL 2016:
EDUCATION & COMMUNITY PARTNERS
ADMAF National Education Partners

Participating Schools
Al Ain Juniors School
Al Amal School for Deaf
Al Dana Private Nursery
Al Muna Primary School
Al Shohub School
Al Shorouq Private School
Al Tumooh School
Al Yasmina School
American Community School
American International School
Asian International School
Bright Riders School
Cambridge High School
Choueifat School
Cranleigh School
Dora Nursery
Emirates Education Academy
GEMS American Academy
International Community School
Kids Park Nursery
Lycée Français Théodore Monod
Manar Al Ilm
Mushrif School
Ruqeyya Secondary School
Secondary Technical Schools
Zayed Al Khair School

Participating Universities & Colleges
American University of Sharjah
The Petroleum Institute

Participating Organisations & Institutions
Abu Dhabi Homeschoolers
HENA
Abu Dhabi Vocational Education & Training Institute
Al Jalila Cultural Centre For Children
Dar Al Ber Society
Dar Zayed for Family Care
Emirates Autism Society
Expressions of Dance
Eyal Zayed Theatre for the Arts
Future Centre for Special Needs
Glamorous Ballet
Goals UAE
Music Hub
Sharjah City for Humanitarian Services
The New England Center for Children

الشركاء التعليميون المحليون

المدارس المشاركة

مدرسة العين لألطفال
مدرسة وروضة األمل للصم
حضانة الدانة الخاصة
مدرسة المنى اإلبتدائية
مدرسة الشهب
مدرسة الشروق الخاصة
مدرسة الطموح
مدرسة الياسمينة
مدرسة الجالية األميركية
المدرسة األميركية الدولية الخاصة
المدرسة اآلسيوية الدولية الخاصة
مدرسة برايت رايدرز
مدرسة كامبريدج الثانوية
مدرسة الشويفات
مدرسة كرانلي
حضانة دورا
أكاديمية اإلمارات للتعليم
أكاديمية جيمس األميركية
)مدرسة الجالية الدولية (إنترناشيونال كوميونيتي
حضانة كيدز بارك
مدرسة تيودور مونو الفرنسية الخاصة
منار العلم
مدرسة المشرف
مدرسة رقية الثانوية
مدارس التعليم المهني الثانوية
مدرسة زايد الخير

الجامعات والكليات الجامعة المشاركة
الجامعة األميركية في الشارقة
المعهد البترولي

المؤسسات والمعاهد المشاركة

اتحاد أولياء األمور في أبوظبي
معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني
معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني
مركز الجليلة لثقافة الطفل
جمعية دار البر
دار زايد للرعاية اإلنسانية
جمعية اإلمارات للتوحد
مركز تعابير لفنون األداء
مسرح عيال زايد للفنون
مركز المستقبل لذوي االحتياجات الخاصة
فرقة غامورز للباليه
 اإلمارات- مبادرة أهداف
ميوزيك هب
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
مركز نيو إنغاند لألطفال
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الشركاء الرسميون
CORPORATE PARTNERS

الشريك الرئيسي
Main Partner

شريك البرنامج التعليمي والمجتمعي
Community & Education Partners

الشريك التعليمي
Education Partners

الشريكان اإلعالميان
Official Media Partners

موقع الفعاليات الرسمي
Official Venue

شريك الطيران الرسمي
Official Airline Partner

الشبكة التلفزيونية الرسمية
Official News Broadcaster

الداعمون
Supporters

شريك الجوائز
Festival Awards Partner
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INTERNATIONAL STRATEGIC
CULTURAL PARTNERS
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الشـــــــــــركـــــــــــاء
الــــــــــدوليــــــــــون

The team hails the end of the 13th edition of the Abu Dhabi Festival

فريق عمل مهرجان أبوظبي يحتفلون باختتام دورته الثالثة عشرة
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www.abudhabifestival.ae
@abudhabi_fest
abudhabifestival
abudhabifestival
abudhabifestival
adfestival

