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معالي
 الشيـخ نهيــان مبــــارك آل نهيــان

his exCellenCy 
sheikh nAhAyAn MAbArAk 

Al nAhyAn

 وزير الثقافة وتنمية المعرفة
 راعي مهرجان أبوظبي

راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 

uAe Minister of Culture  
& knowledge Development
Patron, Abu Dhabi Festival

Patron, Abu Dhabi Music & Arts Foundation

The venerable  Abu Dhabi  Music  & Arts  Foundat ion chose  
 ‘ I dea :  The  Seed  o f  Invent ion’  as  i t s  theme fo r  the  2015  
Abu Dhabi Festival. Consistent with ADMAF’s historic success, 
the 2015 edit ion spread seeds,  establ ished roots that  wi l l 
germinate and contributed gloriously to Abu Dhabi’s cultural  
garden. HE Hoda Al Khamis-Kanoo and her dedicated team cultivated 
that garden flawlessly just as they created an extraordinarily 
inspirational festival programme. 

This publication preserves striking images of the 2015 Festival and 
reminds us of the global vision of the ADMAF gardeners. Artists from 
13 countries worldwide established the international significance of the 
Festival. Particularly inspirational to the many young people among the 
UAE audience was the performance of the Luigi Cherubini Youth Orchestra 
of Italy, the Festival’s Country of Honour. Likewise, stimulating invention 
was provided by the exhibition of commissioned paintings by the Emirati 
artists Noor Al Suwaidi and Fatma Lootah. Their work, alongside that of 
internationally acclaimed artists such as Sérgio Mendes and Anne-Sophie 
Mutter, represented the blossoming of the 2015 Festival. 

The Abu Dhabi Festival 2015 – In Review reminds us that traditional 
Emirati cultural bonds blend naturally with other cultures to create the 
global characteristics of Abu Dhabi and the United Arab Emirates. Music 
and the arts – whatever their origins – enable emotion, joy, intellectual 
engagement, and aesthetic satisfaction that unite men and women 
around the world. They provide a common ground for international 
understanding – a fertile ground for seeds of invention that may 
themselves create a garden of world peace.

إّن اختيــار مجموعــة أبوظبي للثقافة والفنــون “الفكــرة: نــواة اإلبــداع” شــعارًا لمهرجــان أبوظبي 
2015، إنمــا جــاء ليعكس النجــاح التاريخي للمجموعة التــي رعــت وزرعــت بــذور اإلبداع، وغرســت 
نبتــة االبتكار الثقافــي والفنــي بجــذور راســخة في تربــة المشــهد الثقافــي اإلماراتي، وأســهمت 
فــي إثــراء الرؤيــة الثقافية للعاصمــة أبوظبي. فســعادة هــدى الخميس-كانــو علــى رأس فريق 
المجموعة الوفي، زرعت تلك الحديقة على النحو األمثل عبر وضع البرامج الطموحة والمبادرات 

الثقافية الملهمة والريادية.

كتــاب الصــور هــذا يوّثق محطــات مضيئــة مــن برنامــج مهرجــان أبوظبــي 2015، ويؤكــد الرؤية 
الثقافية العالمية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنــون من خــال اجتماع فنانيــن مــن 13 دولة 
من مشــرق األرض ومغربها، وهنا ال بّد لي من اإلشــارة )على ســبيل المثال ال الحصر( إلــى واحٍد 
من العروض األكثر إلهامًا لفئة الشــباب من الجمهــور اإلماراتي، والمتمثل في حفل أوركســترا 
لويجــي كيروبينــي اإليطاليــة للشــباب، الدولــة ضيــف شــرف المهرجــان. وبالمقابــل، تمثــل لنــا 
التحفيز الحي والخاق لإلبداع في معرض األعمال الفنية للفنانتين التشكيليتين اإلماراتيتين 
نــور الســويدي وفاطمــة لوتــاه بتكليــف حصــري مــن المهرجــان، أعمالهمــا، إلــى جانــب الحضــور 
المبهر للفنانين العالميين من أمثال سيرجيو مينديز وآن صوفي موتر، كلها مجتمعًة تمثل 

المرآة الناصعــة الزدهار مهرجــان أبوظبــي 2015.

كتاب صور مهرجان أبوظبي 2015، يحكي الروابط المتينة للثقافة اإلماراتية، هويًة وأصالًة وإرثًا 
غنيًا، بمنجز الثقافات العالمية، وامتزاجهما معًا، إلنتاج الخصائص العالمية لإلمارات وأبوظبي 

المتمثلة بقيم التسامح والحوار واالنفتاح.

ــز التبــادل الفكــري  الفنــون والموســيقى، مــن أي أصــٍل كانــت، تمّكــن العاطفــة، والفــرح، وتحّف
والمعرفــي، وتحقــق االمتــاء والرضــا الجمالــي الــذي يوّحــد البشــر رجــاالً ونســاًء فــي جميــع أنحــاء 

العالــم.

تبني الفنون والموسيقى أرضيًة مشتركًة للتفاهم الدولي، وتمّهُد أرضًا خصبة حاضنًة لبذور 
اإلبداع واالبتكار التي ترفد حديقة السام العالمي بكل أريج عاطر.



ســـعـادة
محــمــــد المـبــــــارك
his exCellenCy 

MohAMMeD Al MubArAk

 رئيس مجلس إدارة
 “هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة” 

 الشريك االستراتيجي لمجموعة أبوظبي
للثقافة والفنون

Chairman, Abu Dhabi tourism & Culture Authority
ADMAF strategic Partner

ــاني  ــ ــاري واإلنسـ ــ ــه الحضـ ــ ــدان تنوعـ ــ ــع، ويجسـ ــ ــر المجتمـ ــ ــا جوهـ ــ ــراث همـ ــ ــة والتـ ــ الثقافـ
ــن  ــ ــا مـ ــ ــل تقاليدنـ ــ ــور لنقـ ــ ــاء جسـ ــ ــي بنـ ــ ــًا فـ ــ ــي قدمـ ــ ــن نمضـ ــ ــي حيـ ــ ــي. وفـ ــ والجغرافـ
ــة،  ــ ــة األصيلـ ــ ــارة المحليـ ــ ــــون العمـ ــاء فنـ ــ ــــدة، وإحيـ ــال الجديـ ــ ــاء إلـــــى األجيـ ــ ــــداد واآلبـ األجـ
ورعايـــــة المواهـــــب الشـــــابة المتفتحـــــة للمعرفـــــة، نثـــــق أن الحركـــــة الفنيـــــة فـــــي اإلمـــــارة 

ــا. ــ ــتواصل تطورهـ ــ سـ

ــــه  ــراث اإلماراتـــــي وتوثيقـ ــ ــة التـ ــ ــــة” بحمايـ ــــياحة والثقافـ ــة أبوظبـــــي للسـ ــ ــــزم “هيئـ وتلتـ
وتعزيـــــز الوعـــــي بـــــه، واســـــتدامته إرثـــــًا إنســـــانيًا. ورســـــخت أبوظبـــــي موقعهـــــا 
ــا  ــ ــارة لإلشـــــعاع والحـــــوار الثقافـــــي تدعـــــم اإلبـــــداع، ويجتمـــــع فـــــي رحابهـ ــ ــا منـ ــ بوصفهـ
الفنانـــــون والمفكـــــرون علـــــى اختـــــاف توجهاتهـــــم ورؤاهـــــم، وأصبحـــــت ســـــريعًا 
عاصمـــــة عالميـــــة متعـــــددة الثقافـــــات تفخـــــر بماضيهـــــا العريـــــق، وحاضرهـــــا المشـــــرق، 

ومســـــتقبلها الواعـــــد.

ــــة  ــــة والتعليميـ ــــة والفنيـ ــات الثقافيـ ــ ــًا مـــــن الفعاليـ ــ ــًا حافـ ــ وتشـــــهد أبوظبـــــي برنامجـ
التـــــي تســـــتقطب الجمهـــــور مـــــن داخـــــل وخـــــارج الدولـــــة، وتمنحهـــــم تجـــــارب تفاعليـــــة 

تفتـــــح أمامهـــــم آفاقـــــًا رحبـــــة الكتشـــــاف الفنـــــون البصريـــــة واألدائيـــــة.

وتعتبـــــر “هيئـــــة أبوظبـــــي للســـــياحة والثقافـــــة” شـــــريكًا اســـــتراتيجيًا لـ”مهرجـــــان 
أبوظبـــــي”، حيـــــث ندعـــــم التميـــــز الفنـــــي باعتبـــــاره تجســـــيدًا للهويـــــة التراثيـــــة 
واإلبـــــداع اإلنســـــاني. ويضـــــم المهرجـــــان قائمـــــة مـــــن عـــــروض األداء العالميـــــة ومعارضـــــًا 
تحتضـــــن أعمـــــاالً فنيـــــة وقطعـــــًا أثريـــــة فريـــــدة. وترســـــم هـــــذه الفعاليـــــات صـــــورة 
ألســـــلوب حيـــــاة المجتمـــــع اإلماراتـــــي المعاصـــــر، وتســـــاعد علـــــى تحفيـــــز المخيلـــــة 

اإلبداعيـــــة الجماعيـــــة.

ــا،  ــ ــا وفعالياتنـ ــ ــا فـــــي معارضنـ ــ ــا، ونقدمهـ ــ ــــي نقتنيهـ ــة التـ ــ ــال الفنيـ ــ ــــن أن األعمـ ونؤمـ
ــا. ونتمنـــــى لـ”مهرجـــــان  ــ ــا وثقافتنـ ــ تعكـــــس جوانـــــب عديـــــدة مـــــن شـــــخصيتنا وقيمنـ
أبوظبـــــي” اســـــتمرار مســـــيرة النجـــــاح واإلنجـــــاز، بينمـــــا نتعـــــاون ســـــويًا للمحافظـــــة 
ــد  ــ ــا بالمزيـ ــ ــة وإثرائهـ ــ ــا الثقافيـ ــ ــاء برؤيتهـ ــ ــع االحتفـ ــ ــــي، مـ ــراث أبوظبـ ــ ــة وتـ ــ ــــى ثقافـ علـ

ــة.  ــ ــج الطموحـ ــ ــادرات والبرامـ ــ ــن المبـ ــ مـ

Culture and heritage reflect the essence of a nation, giving life to its rich 
diversity of people, places, and offerings. As we pass tradition across 
generations, reinvent local architecture, and cultivate open-minded 
citizens, a nation’s creativity flourishes.

Abu Dhabi Tourism & Culture Authority is committed to the preservation, 
promotion, and evolution of the emirate’s heritage. As a catalyst 
nurturing the arts, fostering creativity, and attracting innovative and 
enquiring minds, Abu Dhabi is rapidly developing as a cosmopolitan 
cultural capital that transcends the past, present, and future.

Rich in visual and performing arts, Abu Dhabi hosts a dynamic 
programme of cultural, artistic and educational events to attract visitors 
from the UAE and abroad providing them with a unique cultural 
experience.

As the strategic partner of the Abu Dhabi Music & Arts Foundation 
Festival (ADMAF), we are proud to support and promote artistic 
excellence seated at the crossroads of heritage and innovation. 
Featuring a line-up that showcases world-class performances and 
exhibitions of unique artefacts and antiquities, the Festival offers 
guests a profound view into our ever-evolving lifestyle as Emiratis and 
harnesses our collective imagination.

V i s i t o r s  ga r n e r  a  u n i q u e  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h o  w e  a r e 
t h r o u g h  t h e  t h i n g s  w e  s h o w c a s e  a n d  h o l d  d e a r  t o  o u r 
h e a r t s .  A s  w e  w o r k  t o g e t h e r  t o  p r e s e r v e  a n d  n u r t u r e  
Abu Dhabi’s culture and heritage, we would like wish Abu Dhabi 
Festival continued success as we carry our momentum forward in 
celebrating and enriching the emirate’s inspired cultural vision.



  سعادة
 جورجيو ستاراتشه

his exCellenCy 
GiorGio stArACe

 سفير جمهورية إيطاليا
ضيف شرف مهرجان أبوظبي 2015

Ambassador of the republic of italy
Abu Dhabi Festival 2015 Country of honour



صاحب السمو الملكي
 األمير جورج فون هابسبرغ-لوثرينغن

his royAl hiGhness 
PrinCe GeorG von 

hAbsburG-lothrinGen

أرشيدوق النمسا 

Archduke of Austria

لقــد نجــح مهرجــان أبوظبــي 2015 الــذي نظمتــه مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون 
فــي التأثيــر العميــق فــي نفســي، وكانــت المشــاركة المتميــزة ألعــرق وأهــم فــرق 
األوركســترا مــن بلدنــا المجــر، والتــي قدمــت مقطوعــات موســيقية وال أروع، الفرصــة 

المثاليــة لنــا لزيــارة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ــري للدعــوة التــي وجهــت إلــي للقــدوم  أنتهــز الفرصــة ألعبــر عــن مــدى شــكري وتقدي
ــي  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فعلــى مــدى ســنوات قليلــة ماضيــة أتيحــت ل إلــى دول
فرصــة المشــاركة فــي العديــد مــن المهرجانــات العالميــة التــي أثبتــت لــي أّن نجــاح 
د مهرجــان عــن ســواه، أمــٌر يتطلــب الكثيــر مــن العناصــر،  مثــل هــذه الفعاليــات، وتفــرُّ
وقبــل ذلــك كّلــه، أن تتوفــر لــدى األشــخاص القائميــن عليــه الرؤيــة الفنيــة اإلبداعيــة 

وروح التفانــي والعزيمــة علــى االســتمرار واالبتــكار.

إن اســتمرارية ونجــاح هــذا المهرجــان وإرثــه العريــق يعــود بجــزء أساســي منــه إلــى 
الثقافــة والشــباب وتنميــة  وجــود معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان، وزيــر 
المجتمــع، رئيــس وراعــي مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون، ودعمــه المســتمر 

للمهرجــان الــذي يثــري الرؤيــة الثقافيــة إلمــارة أبوظبــي ويســاهم فــي تنميتهــا.

إّن عالمنــا يصبــح أصغــر يومــًا بعــد يــوم، وتتقلــص المســافات بيــن الشــعوب والقــارات. 
ــد  ــا باآلخــر ونوّط ــق معرفتن ــر مــن أي وقــت مضــى، أّن نعّم ــك، مــن المهــم اآلن أكث لذل
ِصاتنــا معــه، لنكــون علــى صلــة بمــا يجــري مــن حولنــا، وال يوجــد فــي ســبيل فعــل 
ذلــك، مــا هــو أمثــل مــن الثقافــة والفنــون كأداتيــن أساســيتين فــي عمليــة التواصــل 

ــاء أســس متينــة مبنيــة علــى التفاهــم واالحتــرام. اإلنســاني وبن

لقــه  بتأ يســتمر  وأن  ئــم،  لدا ا لنجــاح  ا أبوظبــي  لمهرجــان  تمنــى  أ لختــام،  ا فــي 
الســنوات  المهمــة فــي  إيصــال رســالته  آخــر وأن يوفــق فــي  تلــو  الملحــوظ عامــًا 
القادمــة مــن خــال اســتضافة ألمــع نجــوم الموســيقى ورواد الفنــون فــي العاصمــة 
فرصــة  تيــة  اإلمارا الثقافــة  لمنجــز  تــه  ذا الوقــت  فــي  متيحــًا  أبوظبــي،  تيــة  اإلمارا

العالميــة. الســاحة  علــى  واالشــتهار  االنتشــار 

The 2015 Abu Dhabi Festival organised by the Abu Dhabi Music and Arts 
Foundation has left a substantial impression on me. The presence of my 
country Hungary, represented by our most successful orchestra and our 
best conductors, served as the ideal opportunity to visit the UAE capital. 
I wish to express my thanks for the invitation to come to the United 
Arab Emirates.

Over the last few years, I have had the possibility to participate in 
several festivals. Through them, I have learned that one always requires 
many ingredients to make a festival of arts and culture a truly unique 
experience. Above all, individuals are needed who possess a vision and 
a spirit of determination.

Integral to sustained success is a patron and ADMAF’s legacy is assured 
by the presence of H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan, whose 
patronage enables the Foundation to continue its contribution to the 
cultural development of Abu Dhabi.

Our world is growing smaller every day. Therefore, it is more important 
than ever that we know each other better in order to recognise what is 
happening around us. Culture and the arts are the perfect tools to help 
us in the process of understanding and building a solid foundation of 
mutual respect.

I wish that the Abu Dhabi Festival may continue to fulfill its important 
mission for many years to come – enabling the world’s brightest and 
best artists to appear in the UAE and ensuring that the country’s own 
cultural sector takes its rightful place on the international stage.



  سعادة
 هدى الخميس – كانو
her exCellenCy  

hoDA Al khAMis-kAnoo

 المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 

Founder & Artistic Director, Abu Dhabi Festival
Founder, Abu Dhabi Music & Arts Foundation

الفكرة: نواة اإلبداع
ــأّن  ــداع اإلنســاني، ألننــا نؤمــن ب ونحــن فــي مهرجــان أبوظبــي نقــّدم إشــراقات الفكــر واإلب
ــرت لهــا عناصــر االنفتــاح علــى اإلبــداع  والدة األفــكار العظيمــة ال يمكــن أن تكــون إال إذا توّف
وتاقــي األفــكار والمعــارف والعلــوم، وبتفاعِلهــا معــًا، تتولّد لدينــا نــواُة إبــداٍع جديــد، بأفكاٍر 

تؤســس لواقــٍع يؤثــر فــي الحضــارة اإلنســانية بمختلــف جوانبهــا.

إننــا فــي مهرجــان أبوظبــي نؤمــن بالتعليــم والمعرفــة أداًة للتنميــة، وبــأن اإلبــداع ثــروة ال 
تنضــب، وهــو المــورد الــا محــدود الســتدامة الحــراك الثقافــي، وبأّنــه ال بــّد مــن جعــل شــباب 

الوطــن الشــريك الرئيــس فــي البرامــج الثقافيــة ألنــه عمــاُد النهضــة وروُحهــا.

هــم المســتقبل وعليهــم الّرهــان، وعلــى عاتقهــم يقــع تطويــر الفكــر واالبتــكار، بــرؤى 
خاقة تســهم فــي تجديــد الحاضــر بمــا يتوافــق مــع مســتجدات العصــر، مــن أفــكاٍر إبداعيٍة 
اســتثنائيٍة، فكلُّ فكرٍة عظيمــٍة تأتي مكّبلــًة بالتحديــات والصعوبات، وتحقيــق المعجزات 
ــة شــجاعة ال تعــرف الخــوف  ــات بقلــوب قوّي ــر مــن التضحي ــب الكثي ــف، يتطّل جهــاٌد ال يتوّق
متســّلحٍة بالّصبــر والجلــد، واإلرادِة واألمــل، وعندهــا فقــط تجتمــُع الطاقــاُت لاســتثمار فــي 

الشــباب، لتصبــح أفكارهــم حقيقــًة تخــدم األجيــال والعالــم.

هــذا مــا يصبــو إليــه مهرجــان العاصمــة أبوظبــي، حاضنــة الثقافــات والحضــارات، والــذي هــو 
بمثابة بيئة متكاملة الحتضــان ودعم المواهب اإلماراتية الشــابة، وتشــجيع األفــكار الخاقة، 

وصقل المهــارات لتحقيــق الريــادة الثقافية.

ونحــن أحــوج مــا يكــون فــي وقتنــا الراهــن إلــى أفــكار تبعــث علــى التجديــد، تكــون 
بمثابــة بوابــة العبــور لانفتــاح علــى العالــم، ووســيلة لتكامــل الثقافــات، ودولــة اإلمــارات 
خيــر مثــال علــى ذلــك، إذ أرســى المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، دعائــم 
االنفتــاح والتســامح والتجــّدد فــي الفكــر وفــي الرؤيــة، منذ تأســيس الدولــة، ومــن أقواله 
رحمــه اهلل: “نؤمــن بضــرورة توّفــر المنــاخ الحــر الــذي ال بــّد منــه لكــي تخصــب األفــكار 

وتتفاعــل اآلراء وصــوالً لألفضــل”.

النهضــة بجميــع  المتجــّدد هــو وقــود  الفكــر  أّن  أؤّكــد علــى  أوّد أن  النهايــة  وفــي 
أشــكالها: العلميــة، الفنيــة واالجتماعيــة والعمرانيــة واالقتصاديــة، وأّن دوَرنــا الجوهــرّي 
أن نعمــل وبــكلِّ إخــاص ألصالتنــا، علــى دفــع عجلــة التجديــد ليبقــى مهرجــان أبوظبــي 
منصــًة واعــدًة، لنهضــٍة نواُتهــا الفكــرُة، حافلــًة بفــرِص جديــدٍة، ألبنائنــا، لألجيــال القادمــة، 

واإلنســانية، نبــُض الوجــود وروعُتــُه، بهجــُة الحيــاة ونــواُة إعجــاِز خالِقهــا.

الفكرة نواُة اإلبداع، ومجموعُة أبوظبي للثقافة والفنون كانت في البداية فكرة.

idea: the seed of invention

T h e  t h e m e  o f  o u r  1 2 t h  e d i t i o n  s i t s  a t  t h e  c o r e  o f  t h e  
Abu Dhabi Festival and can be found at the very heart of the Abu Dhabi 
Vision. 

Ideas require extraordinary energy to become reality; they must 
be nurtured, developed, defended and protected. While their paths 
may be different, every journey is a story of remarkable discovery, 
determination and courage.

The notion of growing a seed, incubating an idea, is not to be taken 
lightly. It is an act of hope, an expression of the human spirit and a test 
of incredible endurance. Every plant that stems from such a seed bears 
witness to the powerful yet fragile process of life itself, encompassing 
its resilience and its creativity.

The UAE is a very special country. The name itself reminds us that unity 
and diversity work hand in hand. The leadership possess a clear vision; 
one of tolerance, respect and understanding. This in turn has created a 
unique ecosystem that nurtures new ideas, new seeds of invention.

The Abu Dhabi Festival seeks to uphold this vision. Every March, we 
open the doors to knowledge and inspiration in order for the people 
of the UAE and beyond to broaden their horizons and look beyond 
convention. Through the arts, we create the ideal conditions for every 
citizen and resident to imagine the impossible. Through the arts, we 
strive to support that first, simple, brilliant idea and allow the magic of 
creativity to happen.

By exploring new perspectives through the many mediums of artistic 
expression, the Abu Dhabi Festival is investing in the nation’s creativity, 
a natural resource that will fuel the nation’s future.

In the end, the ideas we generate and the seeds we plant are all a force 
for good; the promise of a prosperous future, not only for us, but also 
for our children.
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About
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each year ADMAF’s endeavours culminate in an international celebration of 
culture that marries the nation’s creativity with 

world-class artistic expression.

في كل عام، تتوج جهود مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في احتفالية 
عالمية للثقافة يتم فيه تزاوج اإلبداع في الدولة مع مستويات عالمية من 

أشكال التعبير الفني.

19

Founded in 2004 under the patronage of HH Sheikh Abdullah Bin 
Zayed Al Nahyan, the then Minister of Information and 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 HH 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  
HE Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan, today’s Minister of Culture & 
Knowledge Development.

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. With its portfolio of not one but three 
programmes – Main, Education and Community – 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.

engaging Audiences
Each year, artists from around the world converge on Abu Dhabi 
to perform, engage and inspire. Strengthened by a growing global 
network of 25 cultural partners, the Festival has increased its audience 
to over 29,000 in just 12 years. With over 100 events in 35 venues 
across the seven Emirates, the 2015 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.

investing in the Future
Since its inception, the 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 sewing the seeds of creative innovation 
today.

Access for All
Today, over 90% of the Abu Dhabi Festival is free, providing events 
across the country. In addition to staging high profile events such as 
Earth Hour 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.

تأســـــــــس مهرجـــــــــان أبوظبـــــــــي عـــــــــام 2004 تحـــــــــت رعايـــــــــة ســـــــــمو الشـــــــــيخ عبـــــــــد اهلل 
بـــــــــن زايـــــــــد آل نهيـــــــــان، وزيـــــــــر اإلعـــــــــام والثقافـــــــــة فـــــــــي تلـــــــــك الفتـــــــــرة، وزيـــــــــر خارجيـــــــــة 
ــــــي  ـــ ــــــة ف ـــ ــــــة للثقاف ــــــة متواضعـــ ــــــدأ كمنصـــ ـــ ـــًا، وب ـــ ـــ ــــــدة حالي ــــــة المتحـــ ـــ ــــــارات العربي ـــ ــــــة اإلم ـــ دول
ــــان  ــ ــ ــــي المهرجـ ــ ــ ــــي 2007 و2011، حظـ ــ ــ ــــن عامـ ــ ــ ــا بيـ ــ ــ ــ ــــة. مـ ــ ــ ــــة اإلماراتيـ ــ ــ ــــب العاصمـ ــ ــ قلـ
ــــــان،  ــــــد آل نهيـــ ــــــد بـــــــــن زايـــ ــــــة مـــــــــن الفريـــــــــق أول ســـــــــمو الشـــــــــيخ محمـــ ــــــة كريمـــ  برعايـــ
ولـــــــــي عهـــــــــد أبـــــــــو ظبـــــــــي، نائـــــــــب القائـــــــــد األعلـــــــــى للقـــــــــوات المســـــــــلحة. 
يـــــــــــة رعا تحـــــــــــت  سنويــــــــــــًا  المهرجــــــــــــان  يقـــــــــــــام   ،2012 لعـــــــــــــام  ا  ومنذـــــــــــــ 
فـــــــــة لثقا ا يـــــــــر  ز و  ، ن نهيـــــــــا ل  آ ك  ر مبـــــــــا ن  نهيــــــــــا لشيــــــــــخ  ا لـــــــــي   معا

وتنمية المعرفـــة.

اإلسهام في إثراء الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبي
يســـتمد مهرجـــان أبوظبـــي توجهاتـــه مـــن مبـــادئ التســـامح واالحتـــرام والتنويـــر 
ــه  ــان رحمـ ــلطان آل نهيـ ــد بـــن سـ ــيخ زايـ ــإذن اهلل الشـ ــه بـ ــور لـ ــألب المؤســـس المغفـ لـ
اهلل،بمـــا يعكـــس رؤيـــة العاصمـــة اإلماراتيـــة كوجهـــة رائـــدة تولـــي أهميـــة كبيـــرة 
للفنـــون، والتعليـــم، والثقافـــة. يلعـــب المهرجـــان دورًا جوهريـــًا عبـــر توســـيع آفـــاق 
الرئيســـي،  الثاثـــة -  الفنـــون. ومـــن خـــال برامجـــه  اإلبـــداع واالبتـــكار مـــن خـــال 
والتعليمـــي، والمجتمعـــي - يصـــل المهرجـــان إلـــى جميـــع أنحـــاء الدولـــة، ويشـــرك 
األطفـــال، والشـــباب، والكبـــار مـــن مختلـــف الجنســـيات، ويقـــدم لهـــم تجـــارب مفيـــدة 
ال تنســـى، تســـهم فـــي تعزيـــز التكاتـــف والتاحـــم بيـــن أفـــراد المجتمـــع اإلماراتـــي 

بـــكل أطيافـــه.

التفاعل مع الجمهور
فــي كل عــام، يلتقــي فنانــون مــن مختلــف أنحــاء العالــم فــي أبوظبــي ليبهرونــا 
بعروضهــم المختلفــة، ويشــاركونا األنشــطة المختلفــة، ونســتلهم منهــم الكثيــر. 
وبفضــل شــبكة عالميــة مــن الشــركاء الثقافييــن وصلــت إلــى 25 شــريكًا، خــال اثنــي 
عشــر عامــًا فقــط، نجــح المهرجــان فــي الوصــول بجمهــوره إلــى مــا يزيــد عــن 29,000. 
مــع أكثــر مــن 100 فعاليــة، فــي 35 موقعــًا عبــر اإلمــارات الســبع، رّســخ المهرجــان 
فــي دورتــه لعــام 2015 ســمعته الرائعــة كونــه “مهرجــان المهرجانــات”، وباإلضافــة 
ــى أعمــال التكليــف الحصــري، والشــراكات الدوليــة، أتيحــت للجمهــور فرصــة االطــاع  إل
علــى أعمــال فنيــة وطنيــة، وعالميــة عرضــت ألول مــرة، وتميــزت باحتفائهــا بالعبقريــة 

الخاقــة لإلنســانية.

االستثمار في المستقبل
منــذ بداياتــه، وضــع مهرجــان أبوظبــي التعليــم ضمــن أهــم أولوياتــه انطاقــًا مــن 
رؤيــة المؤســس والمديــر الفنــي للمهرجــان، ســعادة هــدى الخميــس كانــو. ويوفــر 
المهرجــان فرصــًا متعــددة للشــباب واألطفــال مــن ســن 18 شــهرًا فمــا فــوق، عبــر 
العمــل مــع مجموعــة كبيــرة مــن الشــركاء التعليمييــن. ومــن خــال إثبــات أهميــة 
التعليــم القائــم علــى الفنــون، فــإن هــذا البرنامــج التعليمــي التحفيــزي المزدهــر، 
يســتثمر فــي تطويــر عقــول الناشــئة، ويســهم فــي تشــكيل قــادة الغــد مــن خــال 

غــرس بــذور االبتــكار الخــاق فــي شــباب اليــوم.

مهرجان الجميع
مــا يزيــد عــن 90% مــن فعاليــات مهرجــان أبوظبــي متاحــة للجمهــور بدعــوة عامــة، 
فــي جميــع أنحــاء الدولــة. وباإلضافــة إلــى المشــاركة فــي تنظيــم فعاليــات عالميــة 
مهمــة مثــل ســاعة األرض، وأعمــال التكليــف الحصــري الجديــدة لفنانيــن إماراتييــن 
ليســتمتع بهــا الجميــع، يعمــل برنامــج المهرجــان مــع شــركاء محلييــن فــي مجــاالت 
متخصصــة مثــل قطاعــات االحتياجــات الخاصــة، والصحــة، والرعايــة االجتماعيــة لتوفيــر 
تجــارب فريــدة تدعــم الخدمــات القائمــة التــي تقــدم لمجموعــات معينــة بمــا فــي ذلــك 

مرضــى المستشــفيات، والذيــن يعانــون مــن إعاقــات كبيــرة ومتعــددة.

About Abu DhAbi FestivAl

نبـــذة عـــن مهرجـــان أبوظبـــي



each year the Abu Dhabi Festival 
commissions and supports the creation 
of new work by innovative visual artists, 
rooted in the culture of the united Arab 
emirates. Previously comissioned artists 
include Mattar 
bin lahej (uAe), Jalal luqman (uAe), 
bill Fontana (usA) and Mohammed 
kazem (uAe)

in 2015, the Festival commissioned three 
new works by emerging and established 
artists from the uAe and syria

في كل عام، يقوم مهرجان أبوظبي 
بتكليف عدد من كبار الفنانين إلبداع أعمال 
حصرية جديدة تساهم في خلق تراث جديد 

 من التعبير الفني المتأصل في ثقافة
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 نذكر منهم مطر بن الحج )اإلمارات(،
 جالل لقمان )اإلمارات(، بيل فونتانا

 )الواليات المتحدة األمريكية(،
محمد كاظم )اإلمارات(

في العام 2015، قّدم المهرجان أربعة أعمال 
جديدة لفنانين مكّرسين ومواهب شابة 

واعدة من اإلمارات والسعودية وسوريا

Fatma lootah (uAe).  
‘Perfume of the earth’. 2015. Digital print on wood with sand. 
An Abu Dhabi Festival Commission. Part of the ADMAF Collection.

sawsan Al bahar (syria). 
‘Wra’a il Zaman (leaves of time)’. 2015. installation of wood and 3D prints. 
An Abu Dhabi Festival Commission. Part of the ADMAF Collection.

noor Al suwaidi (uAe).
‘in ode to the bouquets’. 2015. Acrylic on canvas. An Abu Dhabi Festival 
Commission. Part of the ADMAF Collection.

 فاطمة لوتاه )اإلمارات(.
“عطر األرض”. 2015. طباعة رقمية على الخشب باستخدام الرمل. عمل بتكليف 
حصري من مهرجان أبوظبي. أحد مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

 سوسن البحر )سوريا(. 
“وراق الزمان )أوراق الزمن(”. 2015. عمل تركيبي من الخشب والطباعة 

الثالثية األبعاد. عمل بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي. أحد مقتنيات 
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. 

 نور السويدي )اإلمارات(. 
في مناجاة باقة الزهر”. 2015. أكريليك على القماش. عمل بتكليف حصري 
من مهرجان أبوظبي. أحد مقتنيات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. 
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the FestivAl CoMMissions

أعمـــال التكليف الحصري



 يدعم “منبر اإلبداع” في مهرجان أبوظبي، المبدعين من الموسيقيين العرب،
 لتنفيذ أعمال وتسجيالت جديدة. وتساهم األعمال التي يتم تنفيذها في رفع

مستوى التقدير والتفاهم للتعبير الموسيقي العربي

Abu Dhabi Festival Composers’ Platform supports music practitioners of Arab origin to create 
new works and recordings. it is hoped that these innovative releases and publications not only 
deepen the interest of existing audiences, but also – through their international distribution – 
build new audiences for 
Arab music
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the FestivAl CoMPosers’ 
PlAtForM

ـــان ـــي مهرج ـــداع ف ـــر اإلب  منب
ـــي أبوظب

AMAr: the Foundation for Arab Music Archiving & 
research (lebanon/uAe)
‘Early Singers from Bilad Al Sham: Syria, Lebanon, Palestine’
‘Sami El Shawa: Prince of the Violin’
‘The Asil Ensemble — Burda’
Since the signing of a strategic partnership with ADMAF in 2014, AMAR 
has released three albums presenting digitally re-mastered recordings 
by some of the most renowned Arab singers and musicians of the late 
19th and early 20th centuries as well as new arrangements of their work. 
Distributed across the world, these remarkable CDs are reviving an 
important yet forgotten chapter of the region’s music history.

Macadi nahhas (Jordan)
‘Nour’
The fifth album by the talented Jordanian songstress, who performed 
at the 2011 Abu Dhabi Festival, revives long-forgotten songs from the 
region’s heritage in a subtle blend of styles from pop to jazz, while 
remaining faithful to maqamat and Arabic melodic structures.

hiba Al kawas (lebanon)
‘Li’anni Ahya’ 
‘Sawtiya Sama’ 
Following her debut performance at the 2008 Abu Dhabi Festival, the 
Festival has enabled the Lebanese opera singer and composer to release 
two seminal albums. Her first album ‘Li’anni Ahya’ was followed by 

 مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية
)لبنان/اإلمارات(

رّواد الطرب في بالد الشام: سوريا، لبنان وفلسطين
سامي الشّوا: أمير الكمان

فرقة أصيل للموسيقى العربية المعاصرة “الُبردة”
منــذ توقيــع اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية بيــن مؤسســة أبوظبــي للثقافــة والفنــون 
2014، أطلقــت  ومؤسســة التوثيــق والبحــث فــي الموســيقى العربيــة فــي العــام 
األخيــرة ثــاث اســطوانات رقمّيــة ألعمــال عــدد مــن أهــم رّواد الطــرب والموســيقيين 
ــرة مهمــة  ــع القــرن العشــرين، وهــي فت العــرب فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر ومطل
ولكنهــا منســية فــي التاريــخ الموســيقي للمنطقــة. تــّم توزيــع هــذه األســطوانات فــي 

ــم. كافــة أنحــاء العال

مكادي نحاس )األردن(
نور

هــو األلبــوم الخامــس للنجمــة األردنيــة المتألقــة، التــي شــاركت ضمــن فعاليــات دورة 
2011 مــن مهرجــان أبوظبــي، تســتعيد فيــه المنجــز الفنــي الرائــد ألغنيــات عربيــة 
منســية فــي أنمــاط معاصــرة تتنــوع بيــن البــوب والجــاز، مــع الحفــاظ علــى مــوروث فــن 

المقــام العريــق، واألنمــاط التقليديــة للموســيقى العربيــة.

هبة القواس )لبنان(
ألّني أحيا

صوتي سما
عقــب مشــاركتها فــي دورة العــام 2008 لمهرجــان أبوظبــي، دعــم المهرجــان مغنيــة 
األوبــرا والملحنــة اللبنانيــة إلطــاق ألبوميــن غنائييــن، أولهمــا بعنــوان “ألنــي أحيــا” فــي 

‘Sawtiya Sama’, a collection of songs featuring the poetry of Zahi Wehbe, 
Houda Naamani, Abdul Aziz Khoja, Nada El Hage and Raghida Mahfouz. 

bechara el khoury (lebanon/France)
‘Poème Oriental’ 
The award-winning composer saw the world premiere of his 
commissioned piece at the 2013 Abu Dhabi Festival, performed by the 
Czech Philharmonic conducted by Jiri Belohlavek.

Faisal Al saari (uAe)
‘Synthesis’
In 2012, the Abu Dhabi Festival Composers’ Platform supported the 
release of the album ‘Synthesis’ by the gifted Emirati musician, Faisal Al 
Saari, who graduated from the Arab Music Academy of Abu Dhabi (Beit 
Al Oud) in 2011.

naseer shamma (iraq)
‘Silk Road’
‘The Dream of the Oud: Naseer Shamma Compositions – Volume 1’
The 2010 album by the acclaimed Iraqi oud master was followed 
two years later by the publication of ‘The Dream of the Oud: Naseer 
Shamma Compositions – Volume 1’, Shamma’s first ever collection of 
scores.

عــام 2011، والثانــي بعنــوان “صوتــي ســما” وهــو مجموعــة مــن روائــع الشــعر العربــي 
ــز خوجــة، ونــدى الحــاج، وراغــدة  لــكل مــن زاهــي وهبــي، وهــدى النعمانــي، وعبدالعزي

محفــوظ. 

بشارة الخوري )لبنان/ فرنسا(
القصيدة الشرقية

للمــرة األولــى عالميــًا، قــّدم الموســيقار الحاصــل علــى العديــد مــن الجوائــز، تحفتــه 
الفّنيــة وبتكليــف حصــري مــن المهرجــان، والتــي عزفتهــا األوركســترا التشــيكية 

الفلهارمونيــة بقيــادة المايســترو ييرجــي بيلوالفيــك.

فيصل الساري )اإلمارات(
مزيج 

عـــم  بد ظبـــي  بو أ ن  جـــا مهر فـــي   ” ع ا بـــد إل ا منبـــر  “ م  قـــا  ،2012 م  لعـــا ا فـــي 
ج  تخـــّر ي  لـــذ ا  ، ي ر لســـا ا فيصـــل  تيـــة  ا ر ما إل ا هبـــة  للمو ل  و أل ا م  لبـــو أل ا ر  ا صـــد إ
فـــي  ” د لعـــو ا بيـــت  “ ظبـــي  بو أ فـــي  بيـــة  لعر ا ســـيقى  لمو ا يميـــة  د كا أ  مـــن 

العام 2011. 

نصير شمة )العراق(
 أحالم عازف الخشب: مؤلفات نصير شمة الموسيقية،

الجزء األول
بعــد مــرور عاميــن علــى صــدور ألبومــه “طريــق الحريــر” فــي العــام 2010، أصــدر أســتاذ 
ــذي  ــه “أحــام عــازف الخشــب، الجــزء األول” وال العــود العربــي المبــدع نصيــر شــمة كتاب

ــذي يجمــع المؤلفــات الموســيقية للفنــان الكبيــر. يعــدُّ الكتــاب األول ال



Presented in association with Chopard, the 
Abu Dhabi Festival Award is given annually 
to one or more individuals for outstanding 
lifetime contributions to arts and culture

From poets to playwrights, musicians to 
artists, over 100 uAe citizens contributed to 
the programme of the 2015 Abu Dhabi Festival

بالتعــاون مع شـــوبارد، تقــدم جائــزة 
 مهرجان أبوظبي سنويًا لواحد أو أكثـر

من أصحاب العطاءات االستثنائيــة 
واإلنجــــــازات فــي مجــال الفنــــون 

والــثقافــــة

في منصة إبداع إماراتية بامتياز، شارك 
أكثر من 100 إماراتيًا وإماراتيًة في 

مهرجان أبوظبي 2015
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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 HE Fouad Siniora, former 
Prime Minister of the Republic of Lebanon.

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, an unprecedented 
three awards were bestowed in 2014 upon three outstanding individuals 
who have dedicated their lives to inspiring and engaging youth in 
music: Josè Antonio Abreu, Gustavo Dudamel and Quincy Jones.

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

in March 2015, the largest representation of emirati artists, 
musicians, filmmakers, poets and creative minds in the 
history of the 
Abu Dhabi Festival came together. 

At The Gallery in Emirates Palace, the exhibition ‘Emirati Insights’ 
explored issues of identity through a range of photography, mixed 
media and video by 12 Emirati artists from across the UAE. The 
internationally acclaimed FotoFest Biennale made its Middle East 
debut with ‘View From Inside’, featuring works by leading national 
practitioners including Ebtisam Abdul Aziz, Mohammed Kazem, Karima 
Al Shomaly, Khalil Abdul Wahid and Lamya Gargash. Visitors were also 
able to enjoy the 2015 Festival Commissions by award-winning artists 
Fatma Lootah and Noor Al Suwaidi.

For music, ‘Capital Vibes II’ at Yas Marina featured the likes of Khalifa 
Nasser Khalifah Al Budoor, Mohammed Al Awadi, Daisy Grim and 
Hamad Al Taee, among many others. There were also soothing tunes in 
the hospitals of Abu Dhabi, Al Ain and Ras Al Khaimah performed by 
young Emirati violinists, guitarists and pianists.

When it comes to the spoken word, Abu Dhabi Festival provided chapter 
and verse for World Poetry Day with rising Emirati shila, classical and 
modern poets. Literary authors including Ali Abu Alreesh, Yasser Hareb 
and Aysha Sultan also saw their latest releases launched at The Space.

As a major supporter of independent Emirati filmmaking, ADMAF could 
not omit film from the Abu Dhabi Festival 2015 programme. A total of 
two evenings were dedicated to the screening of award-winning Emirati 
films. 

A record-breaking 113 citizens took to venues up and down the UAE as 
part of the Gulf’s greatest celebration of arts and culture in 2015 – proof 
that the arts development work ADMAF has been doing since 1996 is 
now bearing fruit.

اكتملت فصول االحتفالية األكبر فــي تاريخ مهرجــان أبوظبـــــــي، 
في مـــارس 2015، بمشاركة المبدعيـن اإلمــاراتيين مـن الفنانين، 

الموسيقيين، المخرجين، الشعراء، صانعي األفالم والعقول 
المبدعة. 

ففــي الغاليــري فــي قصــر اإلمــارات اّتجهــت األنظــار لمشــاهدة “رؤى إماراتيــة”، المعــرض 
الفنــي الــذي اشــتمل علــى روائــع التصويــر الضوئــي وأعمــال الفيديــو بأيــدي اثنــي 
عشــر فنــان إماراتــي. وألول مــرة فــي العالــم العربــي، شــارك بينالــي فوتوفســت فــي 
مهرجــان أبوظبــي مــن خــال معــرض “نظــرة مــن الداخــل”، ليعيــد األعمــال الفنيــة 
الرائــدة لكبــار الفنانيــن التشــكيليين إلــى موطنهــا األصلــي، كأعمــال ابتســام عبــد 
العزيــز، محمــد كاظــم، كريمــة الشــوملي، خليــل عبــد الواحــد ولميــاء قرقــاش. كمــا 
اســتمتع الــزوار بروائــع أعمــال التكليــف الحصــري مــن مهرجــان أبوظبــي للفنانتيــن 

الحائزتيــن علــى العديــد مــن الجوائــز: فاطمــة لوتــاه ونــور الســويدي.

 ”2 العاصمـة  “إيقاعـات  رائعـة فـي فعاليـة  يـاس احتفاليـة موسـيقية  شـهد مرسـى 
محمـد  البـدور،  خليفـة  ناصـر،  خليفـة  أمثـال  المميزيـن  الفنانيـن  نجـوم  بمشـاركة 
العوضـي، ديـزي غريـم، وحمـد الطائـي وغيرهـم. كمـا قـّدم الشـباب اإلماراتـي المبـدع 
مـن عازفـي الكمـان، الغيتـار والبيانـو اإليقاعـات الهادئـة فـي مستشـفيات أبوظبـي 

الخيمـة. والعيـن ورأس 

أّما في ما يتعلق بالكلمة المنطوقة، فقد قّدم مهرجان أبوظبي فرصة االستمتاع 
التراثي بنمط  اإللقاء  العالمي للشعر مع  اليوم  الشعر والسرد في فعالية  بروائع 
الّشات، وإبداعات الشعراء من مدرستي الكاسيكية والحداثة، وقام الُكّتاب علي 
)ذا  المكان  في  إصداراتهم  آخر  بتوقيع  وعائشة سلطان  حارب  ياسر  الريش،  أبو 

سبيس(. 

الفنــون  للثقافــة  أبوظبــي  علــى مجموعــة  كان  األفــام،  لصناعــة  كبيــر  وكداعــم 
2015 مــن خــال أمســيتين رائعتيــن  إدراج األفــام علــى أجنــدة مهرجــان أبوظبــي 
مــن أمســيات عــرض األفــام اإلماراتيــة الحائــزة علــى العديــد مــن الجوائــز المحليــة 

والعالميــة.

عــدد قياســي لمئــة وثاثــة عشــر إماراتيــًا وإماراتيــة التقــوا فــي مواقــع متعــددة عبــر 
اإلمــارات الســبع، كجــزء مــن االحتفاليــة الفنيــة والثقافيــة األكبــر فــي الخليــج والمنطقــة 
2015، ليكــون بمثابــة حصــاد تطــور الفنــون الــذي كانــت ومــا زالــت  العربيــة لعــام 

تزرعــه مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون منــذ عــام 1996. 

أصبحــت جائــزة مهرجــان أبوظبــي، التــي تقــدم بالتعــاون مــع “شــوبارد”، معيــارًا للتميــز 
الثقافي.وقــد تــّم منــح الجائــزة فــي نســختها األولــى عــام 2012 احتفــاًء بمنجــز وإرث 
الموســيقار والملحــن اللبنانــي الدكتــور وليــد غلميــة )1938 - 2011(، اســتلمها دولــة 

فــؤاد الســنيورة، رئيــس الــوزراء اللبنانــي األســبق.

ودعمــه  لألوبــرا،  لعطائــه  دومينغــو  باســيدو  تكريــم  تــم   ،2013 مهرجــان  فــي 
جديــدة. جماهيــر  واحتضــان  باجتــذاب  لتــام  ا والتزامــه  الشــباب،  للموســيقيين 

ــــرة  ــ ــــم ألول مــ ــ ــ ــــي، ت ــ ــ ــــان أبوظب ــ ــــن مهرجــ ــ ــــرة مــ ــ ــــة عشــ ــ ــ ــــخة الحادي ــ ــــبة النســ ــ وبمناســ
ــــــــن ممــــــــن كرســــــــوا  ــــــــة أشــــــــخاص متميزي ــــــــز لثاث ــــــــاث جوائ فــــــــي عــــــــام 2014، منــــــــح ث
ــو  ــ ــ ــ ــيه أنطوني ــ ــ ــيقى: خوســ ــ ــ ــــي الموســ ــ ــ ــراكهم ف ــ ــ ــباب وإشــ ــ ــ ــام الشــ ــ ــ ــــم إللهــ ــ حياتهــ

ــز. ــ ــ ــ ــــي جون ــ ــــل، وكوينســ ــ ــ ــتافو دودامي ــ ــ ــو، وغوســ ــ ــ ــ أبري

وبمناســـبة النســـخة الثانيـــة عشـــرة للمهرجـــان، منحـــت جائـــزة مهرجـــان أبوظبـــي 
الثنيـــن مـــن أشـــهر قـــادة فـــرق األوركســـترا: إيفـــان فيشـــر وريـــكاردو موتـــي لعطائهمـــا 
الـــا محـــدود للموســـيقى وتشـــجيعهما المســـتمر إلشـــراك المواهـــب الشـــابة فـــي 
الســـياق،  نفـــس  وفـــي  الكاســـيكية.  للموســـيقى  العريـــق  اإلرث  علـــى  الحفـــاظ 
 ،)2014-1935 ( الكونـــت جان-بييـــر دوالنـــوا  روح  إلـــى  أيضـــًا  الجائـــزة  منـــح  تـــم 
للموســـيقى إليزابيـــث  الملكـــة  كليـــة  رئيـــس  دوالنـــوا،  بيرنـــارد  نجلـــه   اســـتلمها 

في بلجيكا.

the FestivAl AWArD the nAtion’s CreAtivity

جائـــزة مهرجـــان أبوظبي إمـــارات اإلبــداع
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the 2015 FestivAl 
FACts & FiGures

 مهرجـــان أبوظبـــي 2015
ــام ــق وأرقـ حقائـ

45
productions

عمل مسرحي

28
journalists

صحفي مشارك

3 international 
co-commissions

 أعمال تكليف
حصرية دولية مشتركة

20 nationalities in 
the audience

جنسية انتمى إليها 
جمهور المهرجان 20 VIPs from 

9 countries

ضيوف المهرجان 
من كبار الشخصيات 
من 9 بلدان 23 participating schools 

& universities 

مدارس وجامعات مشاركة

31
days

يوم

8
Gulf premieres

فعاليات تعرض للمرة 
األولى في منطقة 
الخليج العربي

11 main programme 
events

فعالية ضمن 
البرنامج الرئيسي

3 visual art 
commissions

أعمال فنية 
بتكليف حصري

7
emirates

إمارات 140
events
فعالية

92%
free events

من الفعاليات 
مجانية

115+ participating Emirati 
practitioners

إماراتي مشارك

14
Emirati-led initiatives

مبادرة احتفت بالهوية 
الثقافية اإلماراتية

51m
worth of media value

AED

قيمة األنشطة اإلعالمية 
التي غّطت المهرجان

 مليون درهم

3 Festival Awards: Riccardo Muti, 
Iván Fischer, Jean-Pierre de Launoit

جوائز المهرجان: ريكاردو موتي، إيفان 
فيشر، جان-بيير دو النوا

30
venues

موقع

90% capacity of ticketed 
performances

نسبة مبيع 
تذاكر الفعاليات

28,613 total Abu Dhabi Festival 
audience

إجمالي عدد الحضور في 
مهرجان أبوظبي

2 music 
commissions

عمالن موسيقيان 
16بتكليف حصري countries 

represented

دولة ُممّثلة

12th
Festival edition

الدورة الثانية 
عشرة للمهرجان

press releases

56بيان صحفي
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البرنـامج
الرئيـسي
MAin

ProGrAMMe
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vieW FroM insiDe: 
ConteMPorAry ArAb 
PhotoGrAPhy, viDeo 
AnD MixeD MeDiA Art | 
eMirAti insiGhts | 
the 2015 Abu DhAbi FestivAl 
visuAl Arts CoMMissions

20th March – 20th April 2015
the Gallery, emirates Palace 

 نظرة من الداخل:
 الفن العربي المعاصر

)تصوير، فيديو ووسائط متعددة( |
رؤى إماراتية |

 أعمال التكليـف الحصـري من
مهرجان أبوظبي 2015

20 مارس - 20 أبريل 2015
الغاليري، قصر اإلمارات
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the 2015 Abu Dhabi Festival 
presented two landmark exhibitions 
at emirates Palace: ‘view From 
inside’ and ‘emirati insights’

قــّدم مهــرجــان أبوظبـــي معرضين 
 كبيرين في قصر اإلمارات:

“نظرة من الداخل” و”رؤى إماراتية”

The first of two exhibitions, ‘View From Inside’ was based on FotoFest’s 
presentation of leading Arab photo and media artists originally 
created for FotoFest’s 15th International Biennial in Houston, Texas. 
The exhibition brought together one of the world’s leading curators 
of contemporary Arab art, Karin Adrian von Roques, with FotoFest’s 
co-founder and expert on the international photographic arts, Wendy 
Watriss.

The exhibition featured video animations and three-dimensional 
works alongside vivid photojournalistic images of recent news events 
and personal reflections on contemporary Arab culture. Many of the 
works addressed issues related to the diverse and shifting identities 
of people and places in Arab life today. The artists examined societal 
and environmental changes in the Middle East, the speed at which they 
are occurring and how they affect traditional relationships to family, 
‘homeland’, gender, diaspora and displacement.

Collectively, the artworks revealed the complexity and beauty of life 
in the Middle East and North Africa today. Reflective, critical and often 
humorous, the artists showed a deep engagement.

Founded in 1983, FotoFest International was established to promote 
international awareness of museum-quality, photo-based art from 
around the world. FotoFest is a non-profit, photographic arts and 
education organisation based in Houston, Texas, USA. It delivers year-
round art programming and a classroom-based education programme, 
Literacy Through Photography, which uses photography to strengthen 
student writing and learning skills.

FotoFest founded the first and longest running, photographic arts 
biennial in the United States, with the first FotoFest Biennial was held 
in 1986. The FotoFest Biennial takes place citywide in Houston with 
audiences of 275,000 people from 35 countries and participation from 
the city’s leading art museums, art galleries, non-profit art spaces, 
universities and civic spaces. The FotoFest Biennial is considered as one 
of the leading international photography Biennials in the world. With its 
museum-quality, photographic arts exhibitions, FotoFest has become 
known as a platform for the discovery and presentation of important 
new work and talent from around the world. All FotoFest programmes 
are a showcase for art and ideas.

As the title of the Festival’s second exhibition suggests, ‘Emirati Insights’ 
offered an inside view of contemporary photography, video and mixed 
media art practitioners from United Arab Emirates. The lead image of 
this exhibition, a photograph by Reem Falaknaz from the series, ‘The 
Place of Perpetual Undulation’ (2014) taken in the mountainous emirate 
of Ras Al Khaimah, shows a young man covered in his traditional 
red headscarf. Through a play on the genre of portraiture, this work 
depicts a figure of a man but does not reveal who he actually is. This 
anonymous portrait offered visitors an external view on an inner 
monologue that leads to the larger question of cultural identity in 
general.

أّول هذيـــن المعرضيـــن، معـــرض “نظـــرة مـــن الداخـــل”. حاكـــى التجربـــة الرائـــدة 
ة  لـــدور ا ليـــات  فعا ضمـــن  صـــًا  أ تقديمهـــا  تـــم  لتـــي  وا فوتوفســـت  لمهرجـــان 
تكســـاس.  هيوســـتن،  فـــي  لـــي  لدو ا فوتوفســـت  لـــي  لبينا عشـــرة  لخامســـة  ا
مـــن  ثنتيـــن  ا معـــًا  األوســـط  الشـــرق  فـــي  لفوتوفســـت  األول  لمعـــرض  ا وجمـــع 
القّيمـــات الفنيـــات الرائـــدات عالميـــًا فـــي مجـــال الفـــن العربـــي المعاصـــر، كاريـــن 
الشـــريك لفوتوفســـت  المؤســـس  مـــع  فـــون روكـــس، كقيمـــة مشـــرفة،  أدريـــان 

واتريـــس. وينـــدي 

تضمـــن المعـــرض أعمـــال الفيديـــو والصـــور المتحركـــة، واألعمـــال ثاثيـــة األبعـــاد، 
األحـــداث  التـــي تغطـــي  الحيـــة  الصحفـــي  التصويـــر  مـــع صـــور  لـــى جنـــب  إ جنبـــًا 
الشـــخصية  األفـــكار  انعـــكاس  األعمـــال  هـــذه  بعـــض  يمّثـــل  لحاليـــة.  ا العالميـــة 
الخاصـــة علـــى الثقافـــة العربيـــة المعاصـــرة ويطـــرح العديـــد مـــن األعمـــال رؤيـــة 
ة  لمتغيـــر ا و عـــة  لمتنو ا ت  يـــا لهو با لمتعلقـــة  ا يـــا  لقضا ا ل  و تنـــا فـــي  نيـــن  لفنا ا
ت  لتغيـــرا ا نـــون  لفنا ا ويختبـــر  ليـــوم.  ا لعـــرب  ا ة  حيـــا فـــي  لمـــكان  وا لإلنســـان 
بهـــا هـــذه  تحـــدث  التـــي  الســـرعة  األوســـط،  الشـــرق  فـــي  االجتماعيـــة والبيئيـــة 
 ، لوطـــن” ا “ باألســـرة،  لتقليديـــة  ا لعاقـــات  ا علـــى  تأثيرهـــا  وكيفيـــة  لتغيـــرات،  ا

لنـــزوح. وا الشـــتات  الجنـــس، 

الحيـــاة  عـــن تعقيـــد وجمـــال  الفنيـــة كشـــفت، بشـــكل جماعـــي،  األعمـــال  هـــذه 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا اليـــوم. كمـــا عكســـت، بشـــكل 
الفنانيـــن  تربـــط  لتـــي  ا العميقـــة  العاقـــة  األحيـــان،  أغلـــب  فـــي  وســـاخر  جـــذري 

اليـــوم. العـــرب  بحيـــاة 

 ،1983 م  لعـــا ا فـــي  تأسيســـه  منـــذ  لـــي  لدو ا فوتوفســـت  مهرجـــان  يســـهم 
لجـــودة  ا ذات  التصويـــر  فـــن  ئـــع  روا بجماليـــات  العالمـــي  بالوعـــي  االرتقـــاء  فـــي 
المتحفيـــة، مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم. المهرجـــان هـــو مؤسســـة ذات نفـــع عـــام 
هيوســـتن  مدينـــة  وتتخـــذ  لتعليـــم  وا لتصويـــر  ا بفنـــون  تختـــص  بحيـــة،  ر غيـــر 
ــة  ــّدم المؤسسـ ــا. تقـ ــرًا لهـ ــة مقـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــي الواليـ ــاس فـ ــة تكسـ بواليـ
الصفيـــة  المناهـــج  يعتمـــد  تعليـــم  وبرنامـــج  فنيـــًا  برنامجـــًا  الســـنة،  مـــدار  علـــى 
يتـــم فيـــه  لـــذي  وا التصويـــر،  مـــن خـــال  الكتابـــة والتعبيـــر  المدرســـية، وتعزيـــز 
لـــدى  لتعلـــم  ا ات  ر ومهـــا بـــة  لكتا ا يـــز  لتعز فـــي  لفوتوغرا ا لتصويـــر  ا اســـتخدام 

. لطلبـــة ا

لواليــات  ا فــي  فــي  لفوتوغرا ا للتصويــر  لــي  بينا وأطــول  أول  فوتوفســت  أطلــق 
1986. وتقــام فعالياتــه  المتحــدة. وانعقــدت الــدورة األولــى للبينالــي فــي العــام 
275 ألــف مــن الجمهــور  فــي مدينــة هيوســتن مــع الجماهيــر بحضــور أكثــر مــن 
المدينــة،  فــي  ئــدة  لرا ا الفنيــة  المتاحــف  مــن  فاعلــة  وبمشــاركة  دولــة،   35 مــن 
العامــة.  الربحيــة والجامعــات والمراكــز  الفــن غيــر  الفنيــة، ومنصــات  والمعــارض 
الفوتوغرافــي  التصويــر  بيناليــات  بــرز  أ مــن  واحــدًا  فوتوفســت  لــي  بينا ويعتبــر 
ضــه  ر معا و  ، لمتحفيــة ا تــه  د جو مــع   . لــم لعا ا ى  مســتو علــى  ة  ئــد ا لر ا ليــة  و لد ا
لجديــد  ا ألعمــال  ا وتقديــم  الكتشــاف  كمنصــة  ُيعــرف  أصبــح  لتصويــر،  ا لفنــون 
الهامــة والمواهــب الجديــدة مــن مختلــف أنحــاء العالــم. كمــا تعــدُّ جميــع برامــج 

. واألفــكار للفــن  خاقــًا  إبداعيــًا  انعكاســًا  فوتوفســت 

إلــى  الداخــل  إماراتيــة” فقــد أظهــر وجهــة نظــر مــن  الثانــي “رؤى  المعــرض  ّمــا  أ
يــو  لفيد ا و صــر  لمعا ا فــي  ا غر تو لفو ا يــر  لتصو ا ل  مجــا فــي  عليــن  لفا ا نيــن  لفنا ا
ة  ر لصــو ا  . ة لمتحــد ا بيــة  لعر ا ت  ا ر مــا إل ا لــة  و لد ة  د لمتعــد ا ئط  ســا لو ا ن  فنــو و
ن  مــكا “  ، سلســلة مــن  ز  فلكنــا يــم  ر مــن  ة  ر صــو  ، ض لمعــر ا ا  لهــذ ئيســية  لر ا
2014( التــي التقطتهــا الفنانــة فــي جبــال إمــارة رأس الخيمــة،  التمــوج األبــدي” )
التاعــب  خــال  مــن  الحمــراء.  التقليديــة  بغترتــه  الصــورة شــابًا مغطــى  وتظهــر 
رجــل ولكنــه ال يكشــف  العمــل صــورة  البورتريــه، ُيظهــر هــذا  مــن  النــوع  بهــذا 
للمونولــوج  نظــر خارجيــة  المجهــول وجهــة  البورتريــه  هــذا  يقــّدم  عــن هويتــه. 
الداخلــي الــذي يقودنــا إلــى ســؤال أكبــر يتعلــق بالهويــة الثقافيــة بشــكل عــام.

throuGh the eye oF A lens

عيُن الكاميرا

he sheikh nahayan Mabarak Al nahyan, Patron of ADMAF & the Abu Dhabi 
Festival enters accompanied by he Giorgio starace, Ambassador of italy with  
he hoda Al khamis-kanoo, ADMAF Founder.

معالي الشيح نهيان مبارك آل نهيان، راعي مهرجان أبوظبي ومجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون برفقة سعادة جورجيو ستاراتشه، السفير اإليطالي في اإلمارات، 

وسعادة هدى الخميس-كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.
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Exploring the issue further through the means of dress, tradition 
and religion, works by Fatima Bint Hazza Al Nahyan and Lateefa Bint 
Maktoum, among others, explored the representation of the self. Using 
traditional garments such as the abaya, the kandoora and personal 
accessories as defining signifiers of the figure, they undertake further 
abstraction. The more recent mediums of photogram and scanography 
have seen Fatima Bint Hazza Al Nahyan and Maitha Demithan 
deconstruct garments associated with the people of the Arabian Gulf; 
jettisoning symbols of tradition, heritage and historical identity into the 
21st century. This also applies in the literal sense. For example, in ‘Prayer 
Rugs’ (2011), Afra Bin Dhaher frames her physical self with one of the 
most used objects in daily life by a follower of Islam. 

Defining one’s space through the use of everyday objects is something 
that Hamdan Buti Al Shamsi takes up in the standard format of the 
postal envelope. He fills it with cut-outs from magazines, thus playing 
with the speed of digital communication against the spirit that once 
infused traditional letter writing. Today is a new age of interaction. 
Where once personal messages were expressed in a physical form 
captured by hand for a specified recipient, now they are transported 
through optical fibres and waves to an anonymous group of followers.

Engaging with a rapidly changing external environment in a local and 
global context is a concern as much as a challenge for these artists. 
Mediated through photographic prints, digital images and video, artists 
are confronted and influenced by manifold visual languages. Saeed 
Khalifa, for example, turns to images of Christian iconography whereas 
Farah Al Qasimi uses puns on popular culture to comment on the world. 
Whereas other pieces explored the rapidity of time, the work of Yousif Al 
Harmoudi captures an altered understanding of time in two ways. Firstly, 
he portrays those anonymous dockworkers whose day begins at the dead 
of night and ends as the sun rises. Secondly, Al Harmoudi relishes the 
variances in the tides of time; one that transports a glorious vessel once 
laden with pearls into a non-descript freight container and another in 
which time stands still, incarcerating sailors in floating capsules for years 
at a stretch.

The rhythm of the sea is reflected in the waves of people habitually 
collecting water day after day from coolers in front of private houses, 
prevalent in neighbourhoods across the UAE. While water is often freely 
available, the irony is that in a desert environment such a resource is a 
rare commodity. The contradiction continued in Ammar Al Attar’s ‘Sibeel 
Water’ series with the dazzling mosaic facades that only reveal their water 
taps upon closer inspection. Beauty dissipates when one reverses these 
coolers, only to discover the filthy apparatus behind. The hands filling up 
an endless flow of bottles in Al Attar’s video give yet again an abstracted 
view of their faceless collectors. They offer a glimpse into the life of 
citizens often hidden within the skyscrapers that represent the monolithic 
cityscapes of the Gulf’s urban environments. The works of Shamma 
Al Amri and Alia Al Shamsi both use black and white photography to 
preserve new as well as abandoned buildings from the canon of modern 
architecture since the 1960s to the present day. While Shamma Al Amri 
uses the relatively old technique of the pinhole camera to document 
spectacular architectural icons such as Burj Khalifa, Alia Al Shamsi delves 
into the repetitive patterns and structures of gems born at the beginning 
of Dubai’s urban expansion. From the monotone city, we perpetually 
return to the mountainous landscape of Ras Al Khaimah, showing the 
continuous cycle of life in this part of the world.

‘View From Inside’ and ‘Emirati Insights’ were accompanied by the latest 
Abu Dhabi Festival commissions - new works by leading visual artists 
that contribute to the legacy of artistic expression rooted in the culture of 
the United Arab Emirates.

Presented in the Emirates Palace auditorium foyer, the first of 
these commissions, ‘Wra’a Il Zaman (Leaves of Time)’ by Sawsan  
Al Bahar presented a metaphor on the state of suspension endured 
by Palestinian refugees. Inspired by the old printed Arabic calendars, 

اللبـــاس والتقاليـــد والديـــن،  مـــن خـــال مســـائل  الرئيســـة  استكشـــافًا للســـمة 
بيـــن  مـــن  بنـــت مكتـــوم،  بنـــت هـــزاع آل نهيـــان ولطيفـــة  أعمـــال فاطمـــة  تبـــرز 
بـــس  لما ا م  ا ســـتخد ا تـــي  يأ و . ت ا لذ ا تمثيـــل  هميـــة  أ  ، ة يـــد عد ى  خـــر أ ل  عمـــا أ
كعامـــات  الشـــخصية  رات  واإلكسســـوا لكنـــدورة  وا لعبـــاءة،  ا مثـــل  لتقليديـــة  ا
آفـــاق التجريـــب فـــي التجريـــد وتـــؤدي  إلـــى أبعـــد  دالـــة فـــي الصـــورة، يذهبـــون 
ــة  ــخ الضوئـــي بفاطمـ ــر والنسـ ــال التصويـ ــّدًة مـــن أعمـ ــًة وجـ ــر حداثـ ــائط األكثـ الوسـ
إلـــى تفكيـــك المابـــس  بنـــت هـــزاع آل نهيـــان وميثـــاء دميثـــان علـــى التوالـــي، 
ثـــة  تأّثرهـــا بحدا إحالـــة نتيجـــة  فـــي عمليـــة  العربـــي،  الخليـــج  المرتبطـــة بشـــعب 
القـــرن العشـــرين، فـــي عمليـــة فنيـــة إبداعيـــة لهـــذه الرمـــوز التراثيـــة التقليديـــة. 
علـــى ســـبيل المثـــال، تصـــّور عفـــراء بـــن ظاهـــر نفســـها محاطـــة بأكثـــر األشـــياء 

.)2011 ( الصـــاة”  فـــي عملهـــا “ســـجاد  المســـلمين،  فـــي حيـــاة  اســـتخدامًا 

نســتخدمها كل  لتــي  ا األشــياء  خــال  مــن  ألحدنــا  الخاصــة  المســاحة  تحديــد  إّن 
حيــث  الشامســي،  بطــي  حمــدان  يقّدمــه  لــذي  ا المفاهيمــي  العنصــر  هــو  يــوم 
 ، ت لمجــا ا ت  صــا بقصا ه  يملــؤ و  ، ي يــد لبر ا للمغلــف  حــد  لمو ا لشــكل  ا ل  و يتنــا
كانــت  لتــي  ا لــروح  ا الرقميــة ضــد  االتصــاالت  بمفهــوم ســرعة  يتاعــب  وبالتالــي 
ذات يــوم، مصــدرا لإللهــام لكتابــة الرســائل التقليديــة. اليــوم هــو عصــر جديــد 
مــن التفاعــل، ففــي الســابق، اعتــاد المــرء أن يســتلم الرســائل البريديــة باليــد، 
مجموعــة  لــى  إ البصريــة  والموجــات  ألليــاف  ا طريــق  عــن  نقلهــا  يتــم  اآلن  بينمــا 

بعيــن. لمتا ا مــن  مجهولــة 

مـا  بقـدر  قلـق،  التغّيـر مصـدر  المتسـارعة  الخارجيـة  البيئـة  فـي  االنخـراط  يشـّكل 
يشـّكل تحديـًا لهـؤالء الفنانيـن. مـن خـال الصـور الفوتوغرافيـة والصـور الرقميـة 
سـعيد   . ة د لمتعـد ا يـة  لبصر ا ت  للغـا با ن  و ثـر يتأ و ن  نـو لفنا ا جـه  ا يو  ، يـو لفيد ا و
بينمـا  المسـيحية،  األيقونـات  مـن  الصـور  يسـتلهم  لمثـال،  ا سـبيل  علـى  خليفـة، 
لشـعبية  ا فـة  لثقا ا فـي  باأللفـاظ(  لتاعـب  ا ( يـة”  لتور ا “ لقاسـمي  ا فـرح  تسـتخدم 
فنيـة  ل  عمـا أ تستكشـف  حيـن  فـي   . لـم لعا ا ه  تجـا هـا  نظر جهـة  و عـن  للتعبيـر 
تغّيـر  مثـًا مفهـوم  الهرمـودي  الزمـن، فيلتقـط عمـل يوسـف  مـرور  أخـرى تسـارع 
لمجهوليـن  ا نـئ  لموا ا عمـال  ر  يصـّو هـو   ، والً أ بطريقتيـن.  لزمـن  ا مـرور  رع  وتسـا
التالـي.  اليـوم  الليـل وينتهـي مـع شـروق شـمس  الذيـن يبـدأ عملهـم فـي جـوف 
تجّسـد  صـورة  فـي  لزمـن؛  ا وتحـّول  تبـّدل  فـي  لفـروق  ا الهرمـودي  يتـذوق   ، ثانيـًا
مجازيـة تعبئـة كنـوز اللؤلـؤ فـي وعـاء، أو فـي صـورة أخـرى تجّسـد حقيقـة الوقـت 
ئمـة  لعا ا لكبسـوالت  ا فـي  ة  ر لبحـا ا حبـس  مشـهدية  فـي   ، ًا حاضـر يـزال  ال  لـذي  ا

عديـدة. لسـنوات 

المـــاء بشـــكل  الذيـــن يملـــؤون  النـــاس  مـــن  أفـــواج  فـــي  البحـــر  إيقـــاع  ويتجلـــى 
ــر  ــة، والتـــي تنتشـ ــازل الخاصـ ــام المنـ ــًا بعـــد يـــوم، مـــن المبـــردات أمـ ــادي، يومـ اعتيـ
ــإن  ــع فـ ــاء للجميـ ــر المـ ــن توّفـ ــم مـ ــارات. بالرغـ ــاء اإلمـ ــف أنحـ ــي مختلـ ــاء فـ ــي األحيـ فـ
المـــوارد  البيئـــة الصحراويـــة تصبـــح مثـــل هـــذه  ّنـــه فـــي  أ المفارقـــة تكمـــن فـــي 
ــبيل  ــال “سـ ــلة أعمـ ــر سلسـ ــر عبـ ــروز أكثـ ــي البـ ــض فـ ــتمر التناقـ ــادرة. يسـ ــلعة نـ سـ
تكشـــف  لتـــي  ا ئعـــة  ا لر ا ء  لفسيفســـا ا ت  جهـــا وا مـــع  ر  لعطـــا ا ر  لعمـــا  ” ه لميـــا ا
الفنيـــة.  تـــه  جماليا بـــراز  وإ المفهـــوم  استكشـــاف  ســـبيل  علـــى  الميـــاه  صنابيـــر 
يتبـــدد الجمـــال عنـــد النظـــر فـــي حقيقـــة هـــذه المبـــردات، التـــي تكتشـــف الجهـــاز 
تنتهـــي  ال  األيـــدي كميـــات  تمـــأل  يقـــوم علـــى تشـــغيلها ومـــدى نظافتـــه.  لـــذي  ا
مـــرة  العمـــل  هـــذا  ليمنـــح  العطـــار،  لعّمـــار  الفيديـــو  عمـــل  فـــي  الزجاجـــات  مـــن 
أخـــرى وجهـــة نظـــر مجـــردة تقـــوم بمهمـــة تصويـــر األشـــخاص مجهولـــي الهويـــة 
العمـــل  يمنحنـــا  كمـــا  لزجاجـــات،  ا فـــي  الشـــرب  ميـــاه  بتعبئـــة  يقومـــون  لذيـــن  ا
ضمـــن  األحيـــان  مـــن  كثيـــر  فـــي  مخبـــأة  لســـكان  ا مـــن  فئـــة  حيـــاة  عـــن  لمحـــة 
ت  لبيئـــا ا مـــن  نســـة  لمتجا ا ينـــة  لمد ا ظـــر  منا تمثـــل  لتـــي  ا ب  لســـحا ا ت  طحـــا نا
ء  عليـــا و ي  مـــر لعا ا شـــمة  ل  عمـــا أ م  تســـتخد  . لخليـــج ا منطقـــة  فـــي  يـــة  لحضر ا
الشامســـي علـــى حـــد ســـواء التصويـــر باألبيـــض واألســـود للحفـــاظ علـــى المبانـــي 
لحديثـــة  ا ة  ر لعمـــا ا نمـــاذج  مـــن  ة  لمهجـــور ا لقديمـــة  ا نـــي  لمبا ا كمـــا  لجديـــدة  ا
شـــمة  م  تســـتخد بينمـــا   . ا هـــذ منـــا  يو لـــى  إ ضـــي  لما ا ن  لقـــر ا ت  ســـتينا منـــذ 
لتوثيـــق  الواحـــد  لثقـــب  ا ذات  الكاميـــرا  وهـــي  نســـبيًا  قديمـــة  تقنيـــة  العامـــري 
الرمـــوز المعماريـــة الرائعـــة مثـــل بـــرج خليفـــة، وتتعمـــق عليـــاء الشامســـي فـــي 
يـــة  بدا فـــي  ولـــدت  التـــي  المعمـــار  أيقونـــات  مـــن  المتكـــررة  األنمـــاط والهيـــاكل 
التوســـع العمرانـــي فـــي دبـــي. مـــن مدينـــة رتيبـــة، نـــداوم العـــودة إلـــى المناظـــر 
المســـتمرة  لـــدورة  ا تبيـــن  الخيمـــة، والتـــي  إمـــارة رأس  فـــي  الجبليـــة  الطبيعيـــة 

للحيـــاة فـــي هـــذا الجـــزء مـــن العالـــم.

رافـــق المعرضـــان أعمـــال التكليـــف الحصـــري لمهرجـــان أبوظبـــي، وهـــي أعمـــال 
تســـعى   ، لمييـــن لعا ا و ب  لعـــر ا لتشـــكيلي  ا لفـــن  ا د  ا و لـــر ة  يـــد جد تشـــكيلية 

تيـــة. اإلمارا الثقافـــة  فـــي  الراســـخ  الفنـــي  التعبيـــر  بـــإرث  لاحتفـــاء 

ُعـــرض فـــي بهـــو  أّول عمـــل هـــو “وراق الزمـــان” )أوراق الزمـــن( لسوســـن البحـــر 
مســـرح قصـــر اإلمـــارات، هـــو كنايـــة اســـتعارية مجازيـــة عـــن حالـــة االنتظـــار المـــّر 
يـــم  و لتقا ا مـــن  ة  حا مســـتو  . ن لفلســـطينيو ا ن  جئـــو لا ا منهـــا  نـــي  يعا لتـــي  ا
العربيـــة المطبوعـــة القديمـــة، “روزنامـــة”. يتكـــون العمـــل التركيبـــي مـــن قطـــع 

Afra bin Dhaher
Prayer rugs. 2011
Digital Print
Courtesy of a private collection

Maitha Demithan
Ajyal (Generations). 2012
scanography
Courtesy of the artist

reem Falaknaz
the Place of Perpetual undulation 
series. 2014
C-Print
these photos were produced with 
the support of nyu Abu Dhabi’s
FinD program, Arab Fund for 
Culture, Prince Claus Fund, and
Magnum Foundation.

hamdan buti Al shamsi
untitled 2014-2015
Collage on envelopes
Courtesy of the artist

عفراء بن ظاهر
سجاد الصالة. 2011

طباعة رقمية
من مجموعة األعمال الخاصة بالفنانة

حمدان بطي الشامسي
بال اسم 2015-2014 

كوالج على مغلف الرسائل
من مجموعة األعمال الخاصة بالفنان

ريم فلكناز
مجموعة مكان التموج األبدي. 2014

طباعة كروموجينيك
صور هذا المشروع ُأخذت بالتعاون 

مع مشروع “ابحث”، جامعة نيويورك 
أبوظبي، والصندوق العربي للفنون 

والثقافة، وصندوق األمير كالوس، 
ومؤسسة ماغنوم.

ميثاء دميثان
أجيال، 2012

طباعة بالسكانر
من مجموعة األعمال الخاصة بالفنانة



he sheikh nahayan Mabarak Al nahyan and Ammar Al Attar  
with a photographic work from his series, ‘sibeel Water’,  
part of ‘emirati insights’.

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان يستمع إلى شرح عّمار العّطار 
 لصور مجموعته “سبيل الماء” إحدى أعمال المعرض

“رؤى إماراتية”.
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the ‘Roznama’ (Book of Days), the installation consisted of suspended 
three-dimensional, printed sculptural pieces that resemble sheets of 
paper blowing away in a breeze. Each sheet carried by the wind depicts 
a frozen moment in time – a page of the ‘Roznama’ containing key 
dates and events from 1948 to the present day that collectively and 
chronologically symbolise the temporal and physical suspension of 
Palestinian refugee camps. Sawsan Al Bahar is an architect, printmaker 
and artist. The American University of Sharjah graduate was shortlisted 
for The 2015 Christo & Jeanne-Claude Award with ‘Wra’a Il Zaman 
(Leaves of Time)’. So exceptional was her submission, that the Abu 
Dhabi Festival commissioned it as part of its main programme.

The second of the Abu Dhabi Festival commissions, ‘Perfume of the 
Earth’, by the Verona-based Emirati artist Fatma Lootah, consists of a 
digital painting of an Emirati grandfather, printed on wood and flanked 
by images of two young boys and divided by frames filled with UAE 
sand. In her review of the work, The National arts correspondent Anna 
Seaman described Lootah’s work as a “way of expressing the gulf 
between the youngest and oldest generations, and reminding us of the 
true wealth of her country – the desert.” 

The final Abu Dhabi Festival commission for 2015 was by Noor Al 
Suwaidi, one of two paintings presented from her latest series ‘In Ode 
to the Bouquets’, which was inspired by an exhibition she saw at the 
Dallas Museum of Art on 19th-century floral still life. In an interview 
with The National, Al Suwaidi said of the works, “I want to bring beauty 
into people’s lives. With everything happening politically right now, me 
choosing not to reflect on that as an Arab artist is a statement in itself. 
This is a celebration of life, beauty and culture. My message is to stop 
and smell the roses.”

مهـــب  فـــي  يـــر  تتطا لتـــي  ا ق  ا ألور ا تشـــبه   ، مطبوعـــة، ألبعـــاد  ا ثاثيـــة  نحتيـــة 
صفحـــة   - لزمـــن  ا متوقفـــة  لحظـــة  تصـــور  األوراق  هـــذه  مـــن  ورقـــة  كل  لريـــح.  ا
جـــرت  وأحـــداث محوريـــة  تواريـــخ  علـــى  تحتـــوي  باليـــد  “روزنامـــة” مطبوعـــة  مـــن 
اإلنســـان  يعيشـــه  لـــذي  ا لمـــّر  ا ر  النتظـــا وا لحاضـــر،  ا لزمـــن  وا  1948 عـــام  بيـــن 

. ء للجـــو ا ت  مخيمـــا فـــي  لفلســـطيني  ا

المهندســـة المعماريـــة، والفنانـــة التشـــكيلية سوســـن البحـــر، خريجـــة الجامعـــة 
األميركيـــة فـــي الشـــارقة، تـــم اختيارهـــا ضمـــن المؤهليـــن فـــي الائحـــة القصيـــرة 
ــا المرشـــح  2015، وكان عملهـ ــا للعـــام  لجائـــزة كريســـتو وجـــان كلـــود فـــي دورتهـ
اســـتثنائيًا ورائعـــًا بحيـــث وقـــع عليـــه اختيـــار مهرجـــان أبوظبـــي ليكـــون ضمـــن 

قائمـــة أعمـــال التكليـــف الحصـــري مـــن المهرجـــان.

 ، ه لوتـــا فاطمـــة  تيـــة  ا ر إلما ا نـــة  للفنا ألرض”  ا “عطـــر  فهـــو  نـــي  لثا ا لعمـــل  ا ّمـــا  أ
علـــى  مطبوعـــة  رقميـــة  لوحـــة  وهـــو  ليـــة  اإليطا فيرونـــا  مدينـــة  فـــي  لمقيمـــة  ا
بـــه صـــور لولديـــن، يفصـــل الرمـــل بيـــن إطاراتهـــا.  خشـــب لجـــد إماراتـــي يحيـــط 
ناشـــونال  ذا  مـــن صحيفـــة  ســـيمان  نـــا  آ بالفنـــون  المختصـــة  الصحفيـــة  وصفـــت 
بيـــن  لخليـــج  ا هـــل  أ لوصـــف  “طريقـــة  ّنـــه  بأ لوتـــاه  نـــة  لفنا ا عمـــل  مقالهـــا  فـــي 
لبلدهـــا  األهـــم  لثـــروة  وا لـــة  باألصا ويذّكرنـــا  القديـــم،  والجيـــل  الناشـــئ  الجيـــل 

. الصحـــراء” وهـــي 

نصيـــب  مـــن  كان   2015 أبوظبـــي  لمهرجـــان  الحصـــري  التكليـــف  أعمـــال  لـــث  ثا
مـــن  فنييـــن  عمليـــن  مـــن  حـــد  ا و هـــو  و  ، ي يد لســـو ا ر  نـــو تيـــة  ا ر ما إل ا نـــة  لفنا ا
عملهـــا  نـــة  لفنا ا ســـتوحت  ا  . ” لزهـــر ا قـــة  با ة  جـــا منا فـــي  “ ألخيـــرة  ا سلســـلتها 
خـــال زيارتهـــا لمعـــرض صـــور فـــي متحـــف داالس للفنـــون يتنـــاول حيـــاة األزهـــار 
فـــي القـــرن التاســـع عشـــر. فـــي حـــوار أجرتـــه مـــع صحيفـــة ذا ناشـــونال، تحّدثـــت 
لنـــاس.  ا حيـــاة  لـــى  إ لجمـــال  ا أضيـــف  أن  يـــد  ر أ “ ئلـــة:  قا عملهـــا  عـــن  الســـويدي 
لـــذا، كفنانـــة عربيـــة، أعتبـــر اختيـــاري باالبتعـــاد عـــن كل مـــا يجـــري مـــن أحـــداث 
والجمـــال  بالحيـــاة  احتفـــال  ّنهـــا  إ لذلـــك.  تـــًا  إثبا لراهـــن  ا الوقـــت  فـــي  سياســـية 

لـــورود”. ا عبيـــر  واستنشـــاق  لبرهـــة  لتوقـــف  ا هـــي  رســـالتي  لثقافـــة.  وا
he sheikh nahayan Mabarak Al nahyan opens the exhibition with  
he Giorgio starace, Ambassador of italy; hoda Al khamis-kanoo, ADMAF Founder; 
Fred baldwin, Co-Founder of FotoFest; steven evans, Director of FotoFest; Wendy 
Watriss, Co-Founder of FotoFest & Co-Curator of ‘view From inside’; and karin 
Adrian von roques, & Co-Curator of ‘view From inside’.

معالي الشيح نهيان مبارك آل نهيان، يفتتح المعرض مع سعادة جورجيو ستاراتشه، 
السفير اإليطالي في اإلمارات، وسعادة هدى الخميس-كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون، فريد بولدوين، المؤسس الشريك لفوتوفست، ستيفن إيفانز، المدير 

العام لفوتوفست، ويندي واتريس، المؤسس المشارك لمؤسسة فوتوفست والقّيمة 
الفنية الشريكة لمعرض “نظرة من الداخل”، كارين أدريان فون روكس، القّيمة الفنية 

الشريكة لمعرض “نظرة من الداخل” وضيوف آخرين.



he sheikh nahayan Mabarak Al nahyan meets noor Al suwaidi, 
Abu Dhabi Festival 2015 Commissioned Artist.

he sheikh nahayan Mabarak Al nahyan 
with ‘view From inside’ featured artist 
karima Al shomely.

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
مع كريمة الشوملي، الفنانة التشكيلية 
المشاركة في معرض “نظرة من الداخل”.

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان مع نور السويدي، الفنانة المكلفة 
بأحد األعمال الحصرية لمهرجان أبوظبي 2015.
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sérGio MenDes: 
beAts FroM brAZil

20th March 2015
emirates Palace Auditorium

سيرجيــو منديــز:
أنغــام مــن البـرازيــل

 20 مارس 2015
مسرح قصر اإلمارات
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For more than five decades, the pianist, 
composer and bandleader sérgio Mendes has 
been charming audiences around the world 
with his signature mix of pop, jazz and bossa 
nova. in 2015, he made his debut appearance 
in the Arabian Gulf at the Abu Dhabi Festival, 
presented in association with the embassy of 
brazil to the uAe

the brazilian legend enchanted the crowd with an effervescent set soaked 
in the tropical rhythms of his homeland.

ســحر الجماهيــر مــع مجموعــة إيقاعــات اســتثنائية اســتوحت صخبهــا مــن أنمــاط 
الموســيقى االســتوائية لوطنــه.

ألكثر من خمسة عقود، سحر عازف البيانو والملحن 
وقائد الفرقة الموسيقية سيرجيو منديز، الجماهير 

في جميع أنحاء العالم، وذلك على وقع أنغامه التي 
تشكل مزيجًا ما بين موسيقى البوب والجاز والبوسا 
نوفا. وفي العام 2015، قّدم عرضه األول في منطقة 

الخليج العربي ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي، 
بالتعاون مع سفارة البرازيل في اإلمارات العربية 

المتحدة

Mendes says much of his success has come through a lifetime of 
serendipitous meetings. “I call it the magic of the encounter,” he said in 
an interview with NPR last year. “The magic of encountering people that 
helped me, who support me. My life has been very much a succession 
of those moments. ... I feel very humble about that.”

Born and raised in Brazil, Mendes credits his parents for introducing 
him to music with the purchase of a piano. He received formal training 
at The Niterói Conservatory of Music, emerging as skilled pianist in the 
late 1950s.

At the tender age of 13, Mendes heard ‘Take Five’, a jazz piece composed 
by Paul Desmond and performed by The Dave Brubeck Quartet. He soon 
went from playing Chopin, Mozart and Beethoven to Brubeck, Getz and 
Gillespie. Intrigued by the idea that one could improvise over fantastic 
harmonies and chords, he mastered ‘Take Five’ and moved on to the 
music of Charlie Parker and Theolonius Monk, among a host of other 
jazz pioneers.

The 1960s saw the dawn of bossa nova. By this time, further ‘magical 
encounters’ were resulting in doors of opportunity opening for the 
young musician. On November 21 1962, Mendes found himself onstage 
at Carnegie Hall with Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim 
(described as the George Gershwin of Brazil) performing in the first 
ever bossa nova concert at the landmark New York concert hall. The 
timing couldn’t have been more perfect as the USA was waking up to 
the infectious Brazilian beat and a wave of interest was gaining strength 
across the country. Two years later, Mendes and members of his band 
from Brazil landed in Los Angeles to embark on a new chapter of their 
lives in the US.

Having arrived in the land of opportunity, their road was not initially 
paved with gold. As his band headed home to Brazil, Mendes remained. 
He forged ahead, set up a new band and got out onto the audition 
circuit. After an endless spate of rejections, Mendes and his band were 
in one studio on Melrose Avenue when two men walked in: Tijuana 
Brass frontman Herb Alpert and Jerry Moss, both founders of the record 
label A&M.

This "magical encounter", as Mendes calls it, led to his first album 
Herb Alpert Presents Sérgio Mendes and Brasil ‘66, launching Mendes 
onto the US music market and giving the country its first Portuguese 

يـــرى منديـــز أّن معظـــم نجاحاتـــه خـــال مســـيرة حياتـــه الموســـيقية جـــاءت مـــن قبيـــل 
الصدفـــة، حيـــث يقـــول فـــي مقابلـــة لـــه مـــع راديـــو ناشـــيونال بابليـــك العـــام الماضـــي: 
الصدفـــة،  مـــن قبيـــل  األشـــخاص  لقـــاء  إنـــه ســـحر  أســـميها صدفـــًا ســـحرية.  “أنـــا 
األشـــخاص الذيـــن ســـاعدوني كثيـــرًا، الذيـــن وفـــروا لـــي كامـــل الدعـــم. وسلســـلة 
النجاحـــات فـــي حياتـــي اعتمـــدت كثيـــرًا علـــى هـــذه اللحظـــات. لـــذا، فإننـــي أشـــعر 

بتواضـــع كبيـــر بســـبب هـــذا األمـــر”.

ولـــد ســـيرجيو منديـــز وترعـــرع فـــي البرازيـــل، وهـــو يعـــزو الفضـــل لوالديـــه اللذيـــن 
لـــه، حيـــث تلقـــى حينهـــا التدريـــب  آلـــة البيانـــو  عرفـــاه علـــى الموســـيقى بشـــراء 
ـــرز كعـــازف  ـــاك ب ـــو فـــي معهـــد نيتـــروي للموســـيقى، وهن الرســـمي بالعـــزف علـــى البيان

بيانـــو ماهـــر فـــي أواخـــر الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي.

الــــثالثة عشـــرة، ســـمع منديـــز “تايـــك فايـــف”، وهـــي معزوفـــة  لـــدى بلوغـــه ســـن 
ــك”.  ــف بروبيـ ــة “ديـ ــة الرباعيـ ــد وأداء الفرقـ ــول ديزمونـ ــف بـ ــن تأليـ ــاز مـ ــيقى الجـ لموسـ
وســـرعان مـــا تحـــول عـــن عـــزف مقطوعـــات “شـــوبان” و”مـــوزارت” و”بيتهوفـــن” إلـــى عـــزف 
مقطوعـــات فـــرق الجـــاز “بروبيـــك” و”غيتـــز” و”غيليســـبي”، حيـــث ســـحرته فكـــرة العـــزف 
االرتجالـــي بشـــكل متناغـــم ورائـــع وفـــق الـــوزن الموســـيقي، عندهـــا أتقـــن معزوفـــة 
ــر” و”ثيولونيـــوس  ــارلي باركـ ــيقى “شـ ــزف موسـ ــى عـ ــا إلـ ــل بعدهـ “تايـــك فايـــف”، وانتقـ

مونـــك”، باإلضافـــة إلـــى مجموعـــة أخـــرى مـــن مقطوعـــات رواد موســـيقى الجـــاز.

شـــهدت حقبـــة الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي، بـــزوغ فجـــر موســـيقى البوســـا نوفـــا، 
وبحلـــول ذلـــك الوقـــت، تعـــرض منديـــز للعديـــد مـــن “المصادفـــات الســـحرية” التـــي 
1962، وجـــد  21 نوفمبـــر مـــن العـــام  فتحـــت أمامـــه أبـــواب الفـــرص الرائعة.ففـــي 
منديـــز نفســـه واقفـــًا علـــى خشـــبة مســـرح كارنيغـــي هـــول إلـــى جانـــب أنطونيـــو 
غيرشـــوين  جـــورج  بأنـــه  يوصـــف  )الـــذي  ألميـــدا جوبيـــم  برازيليـــرو دي  كارلـــوس 
البرازيـــل(، للمشـــاركة فـــي أول حفـــل موســـيقي للبوســـا نوفـــا فـــي قاعـــة نيويـــورك 
الشـــهيرة للحفـــات الموســـيقية.التوقيت كان أكثـــر مـــن ممتـــاز بالنســـبة لمنديـــز، 
فالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة كانـــت تســـتيقظ علـــى أنغـــام اإليقاعـــات البرازيليـــة، 
ـــع أنحـــاء البـــاد. وبعـــد  حيـــث ســـادت موجـــة مـــن االهتمـــام بهـــذه الموســـيقى فـــي جمي
مضـــي عاميـــن، حـــط منديـــز وأعضـــاء فرقتـــه مـــن البرازيـــل رحالهـــم فـــي مدينـــة لـــوس 
ـــات  ـــدة فـــي مســـيرة حياتهـــم الموســـيقية داخـــل الوالي أنجلـــوس ليفتحـــوا صفحـــًة جدي

المتحـــدة.

وصولهم إلى الواليات المتحدة أو كما أسماها الكثيرون “أرض الفرص”، لم يمهد 
الطريق أمامهم بالذهب في بادئ األمر، ما أدى إلى عودة الفرقة إلى البرازيل وبقاء 
المتحدة، عندها قام بإنشاء فرقة جديدة وشارك بالعديد من  الواليات  منديز في 

تجارب األداء الموسيقية. 

وبعد أن اعترضته دوامة ال نهاية لها من الرفض المتكرر، تمكن منديز وفرقته من 
لقائه كلٍّ من هيرب  إثر  إلى أحد األستوديوهات في شارع ميلروز، وذلك  الوصول 
ألبرت وجيري موس من فرقة تيخوانا براس، وهما مؤسسا شركة التسجيات “إيه 
آند إم”، إلحدى تجارب األداء التي قام بها. هذه الصدفة الساحرة، كما أسماها منديز، 

the MAGiC oF the enCounter

ــرية ــَدف سـحـــــ ُصــــــ
hit. The song shot into the top ten on Billboard’s album chart and 
eventually earned a gold record for sales of over 500,000 copies in the 
United States. An amazing 44 years later ‘Mas Que Nada’ returned to 
the Billboard charts; this time, in a collaboration between Mendes and 
will.i.am.

A staggering 40+ albums and three Grammy® Awards later, Mendes 
is still at the top of his game. The greatest musician Brazil has ever 
produced continues to place his life in the hands of destiny and to great 
effect.

In The National newspaper review of ‘Beats from Brazil’, Saeed Saeed 
wrote, “Summer came early to the capital, thanks to a bright and breezy 
performance by Sérgio Mendes on Friday night… The Brazilian legend 

– performing here for the first time, as part of the Abu Dhabi Festival 
– enchanted the crowd with an effervescent set soaked in the tropical 
rhythms of his homeland, from bossa nova to samba.

With cultural exchange being one of the pillars of the festival, Mendes 
presented his gig as a “journey into Brazilian music”…However, for 
those familiar with his oeuvre, it was a well-rounded set filled with 
favourites and a smattering of new tracks from his latest album Magic.

Backed by a nine-piece band, including three female vocalists and a 
cameo appearance by a rapper, Mendes – who was seated behind the 
keyboards – began with the energetic one-two punch of Magalenha and 
Simbora…The medleys were a hallmark of Mendes’s set – they were 
used to illustrate his musical progression throughout his five-decade 
career and showcase the varied styles of Brazilian music…Fortunately, 
the crowd dropped all decorum and stood up to dance as they helped 
Mendes round off the night with the rousing Pais Tropical and Tristeza.”

برازيل  آند  ألبرت بريزينتس سيرجيو مينديز  ألبومه األول “هيرب  إلى إطاقه  أدت 
66”، وهو الذي مهد الطريق أمام منديز إلى سوق الموسيقى في الواليات المتحدة، 
ونجاح أول اسطوانة بنكهة برتغالية على مستوى الباد. وسرعان ما دخلت أغانيه 
المتحدة، وحصدت في  الواليات  أغاٍن على مستوى  “بيلبورد” ألفضل عشر  قائمة 
في  نسخة   500,000 من  أكثر  لبيعها  الذهبية  األسطوانة  لقب  المطاف  نهاية 
الرائعة مرة  44 عامًا، عادت أغنية “ماس كيو ندى”  الواليات المتحدة. وبعد مضي 

أخرى إلى قائمة “بيلبورد”، لكن هذه المرة بالتعاون ما بين منديز وويل أي آم.

بعـــد إنتاجـــه ألكثـــر مـــن 40 ألبومـــًا ســـاحرًا، وحصولـــه علـــى ثـــاث جوائـــز غرامـــي، 
ال يـــزال منديـــز يتربـــع علـــى عـــرش هـــذه الموســـيقى الرائعـــة، فأعظـــم موســـيقي 
القـــدر،  يـــزال يضـــع مســـار حياتـــه الموســـيقية بيـــد  عرفتـــه البرازيـــل حتـــى اآلن ال 
الـــذي كان لـــه الفضـــل األكبـــر. فـــي مقالتـــه بصحيفـــة ذا ناشـــيونال حـــول أمســـية 
“أنغـــام مـــن البرازيـــل”، كتـــب اإلعامـــي ســـعيد ســـعيد: “حـــّل الصيـــف مبكـــرًا فـــي 
العاصمـــة، وذلـــك بفضـــل األداء المتألـــق والمنعـــش لســـيرجيو منديـــز ليلـــة الجمعـــة... 
األســـطورة البرازيليـــة، الـــذي يـــؤّدي هنـــا ألول مـــرة، ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان أبوظبـــي، 
ســـحر الجماهيـــر مـــع مجموعـــة إيقاعـــات اســـتثنائية اســـتوحت صخبهـــا مـــن أنمـــاط 

الموســـيقى االســـتوائية لوطنـــه، مـــن البوســـا نوفـــا إلـــى الســـامبا.

ــز المهرجــان األساســية،  مــع األهميــة القصــوى للتبــادل الثقافــي كونــه واحــدًة مــن ركائ
قــدم منديــز عرضــه “رحلــة فــي عوالــم الموســيقى البرازيليــة”... ومــع ذلــك، حتــى 
بالنســبة ألولئــك الــذي يعرفونــه جيــدًا، فقــد كان العــرض ســاحرًا باشــتماله علــى 
مجموعــة مختــارة مفضلــة مــع بعــض المعزوفــات الجديــدة مــن ألبومــه األخيــر “ماجيــك”. 

برفقــة فرقــة موســيقية مــن تســع آالت، بينهــا ثــاث مؤديــات إنــاث، ومــؤدي موســيقى 
لمعزوفتيــه  بــأداء تصاعــدي  األورغ،  علــى  يعــزف  الــذي كان  افتتــح منديــز  الــراب، 
ــز،  ــع األكثــر تألقــًا بيــن معزوفــات مندي ــج الموســيقي الرائ الماغالينــا والســامبورا، المزي
واللتيــن عكســتا المنجــز الموســيقي الراقــي الــذي حققــه طــوال حياتــه المهنيــة 
الممتــدة لخمســة عقــود، وســلطتا الضــوء علــى أنمــاط مختلفــة مــن الموســيقى 
البرازيليــة... لحســن الحــظ، تخلــى الجمهــور عــن الرســميات ليقفــوا ويرقصــوا علــى 
إيقاعاتــه، األمــر الــذي ســاعد منديــز علــى إشــعال ليــل العاصمــة بلهيــب معزوفــات 

البايــس االســتوائية والتريســتيزا”.

Watch our exclusive interview with Sérgio 
Mendes in the latest episode of The Artists’ 
Studio on the Youtube Channel, ADMAF96

مـــع  يـــة  لحصر ا بلـــة  لمقا ا ة  هد مشـــا يمكنكـــم 
مـــج  برنا حلقـــات  حـــدث  أ فـــي  منديـــز  ســـيرجيو 
“اســـتوديو الفنانيـــن” علـــى قنـــاة مجموعـــة أبوظبـــي 
.ADMAF96 للثقافـــة والفنـــون فـــي موقـــع يوتيـــوب

“

“
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Gracinha leporace applaud as 
sérgio Mendes receives a specially 
commissioned portrait from the series  
 ‘A Question of identity’ by Mohamed 
Abdul latif kanoo.

he Mr Paulo Cesar Meira de vasconcellos, sérgio Mendes and 
his wife Gracinha leporace.

غراسينيا ليبوراسي تصّفق لحظة استالم 
زوجها صورة شخصية رسمها الفنان محمد 
عبد اللطيف كانو بتكليف من مهرجان 
أبوظبي، ضمن مجموعته “سؤال الهوية”.

سعادة باولو سيزار ميرا دي فاسكونسيّلوس، سيرجيو منديز وعقيلته 
غراسينيا ليبوراسي.

sérgio Mendes and his wife Gracinha leporace (centre) adorned in traditional 
bisht and abaya with karin Adrian von roques, salem brahimi, Frauke heard-
bey, Mohamed Abdul latif kanoo, bashir Al haskouri, he Mr Paulo Cesar Meira 
de vasconcellos (Ambassador of brazil), hoda Al khamis-kanoo, Mary Corrado, 
Wendy Watriss, and hrh Princess Wijdan Ali of Jordan.

سيرجيو منديز وعقيلته غراسينيا ليبوراسي )في المنتصف( باللباس التقليدي العباية 
والبشت مع كارين أدريان فون روكس، سالم براهيمي، فـــراوكه هيــرد-بـــي، محمـــد 

عبد اللطيـــف كانــو، بشيــر الهسكـــــوري، سعادة باولو سيزار ميرا دي فاسكونسيّلوس 
 )السفير البرازيلي في الدولة(، هـــــدى الخميـــــــس-كانـــــو، مــــــاري كـــــورادو،

وينــــــــدي واتــــــريس، وسمــــو األميـــرة وجـــدان علــي الهاشمـــي.
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A niGht At the oPerA: 
JuAn DieGo FlóreZ With the 
buDAPest FestivAl orChestrA, 
ConDuCteD by Gábor tAkáCs-nAGy

23rd March 2015
emirates Palace Auditorium

أمسية األوبرا:
 خوان دييغو فلوريث وأوركستـرا

 مهـــرجان بــودابســــت
بقيادة غابـــور تاكاتــش-نادجــي

 23 مارس 2015
مسرح قصر اإلمارات
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in 2015, Juan Diego Flórez made his debut 
appearance in the Arabian Gulf at the Abu 
Dhabi Festival, presented in association with 
the embassies of hungary and Peru

في العــام 2015، قّدم خوان دييغو فلوريث عرضه 
األول في منطقة الخليج العربي ضمن فعاليات 

مهرجان أبوظبي، بالتعاون مـــــع سفـــــارتي 
المجــــــر والبيرو في اإلمــــارات العربيــة المتحـدة

Born in Lima, Peru, Juan Diego Flórez undertook music studies both in 
his native Lima and at the Curtis Institute in Philadelphia. In 1996, he 
made his official operatic debut in ‘Matilde di Shabran’ at the Rossini 
Opera Festival in Pesaro, where his expressive voice and astonishing 
agility immediately won him critical accolades. Flórez has enjoyed great 
success in all the major theatres.

In 2007, Flórez broke with a 75-year-old tradition at La Scala by 
performing an encore during Donizetti’s ‘La Fille du Régiment', 
following the spectacular aria ‘Ah! Mes amis, quel jour de fête!’, with 
its nine high Cs. The same happened at the Metropolitan Opera House 
of New York in 2008. Future engagements for Flórez up to 2019 are 
scheduled for La Scala in Milan, the Metropolitan Opera House of New 
York, Covent Garden in London, Staatsoper in Vienna, Rossini Opera 
Festival in Pesaro, Real of Madrid, Liceu of Barcelona, Deutsche Oper 
Berlin and Opernhaus of Zurich.

Juan Diego Flórez has been an exclusive Decca artist since 2001, 
recording numerous solo albums and complete operas on CD and DVD. 
He has been recognised as one of the best tenors in history by the BBC 
and has received numerous accolades and awards including Peru’s 
highest distinction, the Gran Cruz de la Orden del Sol. In 2012 he was 
appointed Kammersänger by the Austrian government and UNESCO 
Goodwill Ambassador.

In 2011, Juan Diego Flórez founded Sinfonia por el Peru, an inclusive 
social project inspired in Venezuela’s El Sistema, which runs orchestras 
and choirs throughout his native country to help the most vulnerable 
children and youth. In recognition of his foundation, he received the 
Crystal Award by the World Economic Forum in January 2014.

In The National newspaper review of ‘A Night at the Opera’, Saeed 
Saeed wrote, “The evening’s repertoire focused on Flórez’s 
strength as the leading purveyor of bel canto, the early-19th century 

ُولد خوان دييغو فلوريث في ليما عاصمة البيرو، ودرس الموسيقى في بلده األصلي 
1996، أدى عرضه  العام  ليما ومعهد كورتيس في فيادلفيا على حدٍّ سواء. في 
األوبرالي الرسمي األول في ماتيلد دي شابران في مهرجان أوبرا روسيني في بيزارو، 
حيث أّهله صوته المعبر ورشاقته المذهلة للفوز بالعديد من الجوائز التي استعصت 
على غيره من النجوم.تمتع فلوريث بالنجاح الكبير والباهر الذي تحقق له في جميع 

المسارح الكبرى.

75 عامًا في ال سكاال، عن طريق  المتبعة طوال  التقاليد  2007، حّطم  العام  في 
أدائه لدونيزيتي في “فيل دو ريجيمنت”، وذلك بعد األداء المذهل لعمل “آميزامي، 
كيل جور دو فيت!”، بمقاماتها التسعة على السي. الشيء نفسه تكّرر في دار أوبرا 
متروبوليتان في نيويورك في العام 2008. تعاقد فلوريث ألداء مجموعة من األعمال 
2019، مع كلٍّ من السكاال في ميانو، دار أوبرا متروبوليتان  مستقبًا حتى العام 
في نيويورك، كوفنت غاردن بلندن، ستات سوبر في فيينا، مهرجان أوبرا روسيني 
في بيزارو، ريال مدريد، ليسيو برشلونة، دار األوبرا األلمانية في برلين ودار األوبرا في 

زيوريخ. على عقد الفنان الحصري لديكا منذ مارس 2001.

كما حاز سّجل العديد من األلبومات الفردية وأوبرات كاملة على سي دي ودي في دي. 
تّم تقييمه كأحد أعظم مغّني التينور في التاريخ من قبل البي بي سي. من حكومة 
بيرو حصل على أعلى تقدير للشرف، وسام ديل سول من رتبة غران كروز. خوان دييغو 

فلوريث حائز على لقب “كامرسانغر” من النمسا، وسفير النوايا الحسنة لليونسكو.

مستلهمًا الفكرة من مشروع “إل سيتسما” الفنزويلية، قام بتأسيس “سيمفونيا بور 
بيرو” )سيمفونية ألجل البيرو( في العام 2011، وهو مشروع اجتماعي يؤلّف أوركسترات 
وجوقات غنائية )كورس( في كافة أنحاء الباد، ليمنح األطفال والشباب األقل حظًا فرصة 
لتعّلم الموسيقى، وحرفة صناعة وصيانة اآلالت الموسيقية. وفي العام 2014، حصل 
فلوريث على جائزة الكريستال في المنتدى االقتصادي العالمي كتقدير لمؤسسته 

الخيرية. 

في مقالته بصحيفة ذا ناشيونال حول “أمسية األوبرا”، كتب اإلعامي سعيد سعيد: 
النمط  كانتو”،  “بيل  لـ  رائدة  باعتباره شخصية  فلوريث  قوة  على  األمسية  “حفلت 
األوبرالي الذي يعود إلى بدايات القرن التاسع عشر، والذي ُأخذ عليه ذات يوم اعتماده 
المفرط على التقنية أكثر من المهارة الفردية. قّدم فلوريث عرضًا ساحرًا من الغناء 

المبهر الذي ازداد سحرًا بالمرافقة الموسيقية المهيبة. 

the MAster oF bel CAnto

سيـــــد البيــل كانتــــو
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ــف  ــن تأليـ ــام 1817 مـ ــخة العـ ــي نسـ ــندريا فـ ــق للسـ ــر العاشـ ــدور األميـ ــاءه بـ ــح غنـ افتتـ
روســـيني ألوبـــرا الحكايـــة الخرافيـــة، وكان الـــدور تمهيـــدًا أمثـــل لقـــدرات فلوريـــث 

الصوتيـــة ونبرتـــه السلســـة والغنيـــة.

لـــم يكـــن هنـــاك شـــيء ســـهل فـــي مـــا أتـــى الحقـــًا، فـــي المقطوعـــة التحـــّدي “آه إيـــل بيـــو 
ـــا - كان  ـــة هن ـــًا أكثـــر ذكوري ـــث صوت ـــى فلوري لييتـــو” مـــن حـــاق إشـــبيلية لروســـيني. تول

ـــه الرقيقـــة. ـــة ونوطات ـــه الحافلـــة بالخطـــوط الميلودي ـــًا صريحـــًا مـــع صوتيات يخـــوض تحدي

ــحر الفرنســـي فـــي  ــتمل علـــى بعـــض السـ ــد اشـ ــية فقـ ــا النصـــف الثانـــي مـــن األمسـ أمـ
ــاقة  ــًة فـــي الرشـ ــيمبيانزا قمـ ــيما سـ ــة فاغيسـ ــه. كانـــت مقطوعـ ــاودي وبيزيـ ــال دونـ أعمـ
مـــع فلوريـــث وهـــو يجّســـد باحتـــراف عـــاٍل المعركـــة النفســـية الداخليـــة للشـــخصية 

ومشـــاعرها المتناقضـــة بيـــن األمـــل والغضـــب.

ـــت مخصصـــًة لرائعـــة دونيزيتـــي “ال فـــي دو  ـــك األمســـية كان ـــر تألقـــًا فـــي تل اللحظـــة األكث
ـــذي كان  ـــت القاعـــة لتصبـــح كأنهـــا ســـاحة رياضيـــة مـــع الجمهـــور ال ريجيمنـــت”، هنـــا تحّول
علـــى اســـتعداد بصمـــت لمراقبـــة فلوريـــث وهـــو يقـــّدم المقطوعـــات األعلـــى علـــى مقـــام 
ــتماع  ــد اسـ ــرية. بعـ ــة العشـ ــزات الرياضيـ ــي للقفـ ــادل األوبرالـ ــبه المعـ ــا يشـ ــي مـ ــي فـ سـ
الجمهـــور ألدائـــه المتميـــز بســـهولة واضحـــة، قفـــزوا مـــن مقاعدهـــم فـــي احتفـــاء مثيـــر 

صاخـــب لـــم تشـــهد لـــه خشـــبة مســـرح قصـــر اإلمـــارات مثيـــًا منـــذ زمـــن”.

operatic style once maligned for its over-reliance on technique over 
showmanship. Flórez delivered a standout show with perfectly 
incisive vocals backed by majestic musical accompaniment. He 
opened in the role of Cinderella’s dashing prince in a piece 
from Rossini’s 1817 version of the fairy-tale opera. It was an apt 
introduction to Flórez’s smooth and rich tone. There was nothing 
easy about the follow up, Ah il più lieto, a challenging cabaletta from 
Rossini’s The Barber of Seville. Flórez took a more masculine turn 
here – he stared down the vocal challenge with his fluidly elongated 
melodic lines and smooth top notes.

The second half of the programme featured some French charm in 
the form of works by Donaudy and Bizet. The former’s Vaghissima 
sembianza was graceful, with Flórez demonstrating his acting chops as 
he channelled the character’s inner battle between hope and rage.

The evening’s biggest moment, however, was reserved for Donizetti’s 
La Fille du Regiment. It was here that the auditorium almost 
transformed into a sporting arena with the crowd silently willing 
Flórez to ace those nine top C notes – the operatic equivalent of doing 
a decathlon. After hearing them delivered with apparent ease, the crowd 
rose from their chairs for a rousing ovation, one of the loudest the 
auditorium has heard in quite some time.”

Flórez delivered a standout show with perfectly incisive vocals backed by 
majestic musical accompaniment.

قــّدم فلوريــث عرضــًا ســاحرًا مــن الغنــاء المبهــر الــذي ازداد ســحرًا بالمرافقــة 
المهيبــة. الموســيقية 

“

“
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hrh Prince Georg von 
habsburg-lothringen  
and Juan Diego Flórez.

صاحب السمو الملكي األمير 
جورج فون هابزبرغ-لوثرنغن 

وخوان دييغو فلوريث في 
لقطة تذكارية.
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beethoven violin ConCerto: 
riCCArDo Muti ConDuCts 
Anne-soPhie Mutter & the luiGi 
Cherubini youth orChestrA

25th March, 2015
emirates Palace Auditorium

كونشرتو الكمان لبيتهوفن:
 ريكـــــاردو مـــوتــــــي مـــــع

 آن صــــــوفي مــــوتر وأوركسترا
لويجــي كيروبيـــني للشباب

 25 مارس 2015
مسرح قصر اإلمارات
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For riccardo Muti and the luigi Cherubini 
youth orchestra’s uAe debut presented in 
association with the embassies of italy and 
Germany, Anne-sophie Mutter joined them 
for a celebration of 19th century music, a 
remarkable period of musical creativity, the 
legacy of which remains at the very heart of 
today’s classical repertoire

بالتعاون مع سفارتي ألمانيا وإيطاليا، قّدم 
المايسترو ريكاردو موتي وأوركسترا لويجي 

كيروبيني وألول مرة حفاًل في اإلمارات العربية 
المتحدة بمشاركة الفنانة آن صوفي موتر، 

بمناسبة االحتفال بموسيقى القرن التاسع عشر، 
الحقبة الزمنية التي شهدت إبداعًا موسيقيًا 
استثنائيًا وإرثًا ما زال ينبض في قلب البرامج 

الموسيقية الكالسيكية

Riccardo Muti has conducted the most important orchestras in the 
world. In 1971, he was invited by Herbert von Karajan to conduct at the 
Salzburg Festival, the first of many occasions. During the 1970s, he was 
chief conductor of the London Philharmonia (1972 to 1982) succeeding 
Otto Klemperer. He was Music Director of the Philadelphia Orchestra 
from 1980 to 1992; the Teatro alla Scala from 1986 to 2005 and honorary 
director of the Rome Opera from 2008 to 2014. In September 2010, Muti 
became Music Director of the Chicago Symphony Orchestra. He was 
also granted the honorary membership of the Vienna Philharmonic and 
the appointment as honorary director for life at the Rome Opera.

Anne-Sophie Mutter began her international career in 1976 at the 
Lucerne Festival. Since then, she has displayed her musical versatility 
alongside an unparalleled distinction in the world of classical music. 

Through the Friends of Anne-Sophie Mutter and the Anne-Sophie 
Mutter Foundation, the artist pursues the worldwide promotion of 
exceptionally talented young musicians. For her numerous recordings, 
Anne-Sophie Mutter has received many accolades including the German 
Record Prize as well as several Grammy® Awards. 

Founded by Riccardo Muti in 2004, the Luigi Cherubini Youth Orchestra 
was named after one of the major Italian-born composers of all 
times who lived and worked throughout Europe. It is an ensemble of 
young musicians under 30 coming from all over Italy. Dynamism and 
continuous renewal are distinctive features of the Orchestra and it is in 
this perspective that members are only appointed for a period of three 
years, which may lead them to a major professional orchestra.

In recent years, under the direction of Riccardo Muti, the Orchestra 
has tackled a repertoire ranging from Baroque to 20th century music, 
alternating concerts in several Italian cities to important European tours.

In The National newspaper review of the concert, Saeed Saeed wrote, 
“While the sold-out audience was thrilled at the spectacle, the best seats 
in the house arguably belonged to young Italians of the orchestra – 
all under the age of 30 – as they received a masterclass from two of 
classical  music’s greats.

قـــاد موتـــي معظـــم الفـــرق الموســـيقية الهامـــة فـــي العالـــم. وفـــي العـــام 1971، دعـــي 
ريـــكاردو موتـــي مـــن قبـــل هربـــرت فـــون كارايـــان لـــألداء ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان 

ســـالزبورغ، وكان هـــذا األداء األول مـــن العديـــد مـــن المناســـبات الاحقـــة.

خـــال الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي، شـــغل موتـــي منصـــب كبيـــر قـــادة األوركســـترا 
ــا كان  ــرر. كمـ ــو كليمبـ ــًا ألوتـ ــة )1972-1982( خلفـ ــدن الفلهارمونيـ ــترا لنـ ــي أوركسـ فـ
 .1992 1980 لغايـــة  المديـــر الموســـيقي ألوركســـترا فيـــــــادلفيا فـــي الفتـــرة مـــن 
ومســـرح ســـكاال فـــي الفتـــرة مـــن 1986لغايـــة 2005، والمديـــر الفخـــري ألوبـــرا رومـــا 

ــام 2014. ــام 2008 إلـــى عـ مـــن عـ

بـــدأت آن صوفـــي موتـــر حياتهـــا المهنيـــة االحترافيـــة عالميـــًا فـــي العـــام 1976 ضمـــن 
فعاليـــات مهرجـــان لوســـيرن. وال تـــزال تســـتعرض مهاراتهـــا الموســـيقية الخاقـــة 
إلـــى جانـــب تمّيزهـــا الـــذي ال مثيـــل لـــه فـــي عالـــم الموســـيقى الكاســـيكية. مـــن خـــال 
أصدقـــاء آن صوفـــي موتـــر ومؤسســـة آن صوفـــي موتـــر الخيريـــة، تســـهم الفنانـــة فـــي 
ـــج للموســـيقيين الشـــباب الموهوبيـــن  ـــداع الموســـيقي وتعمـــل علـــى التروي ـــز اإلب تعزي
مـــن  العديـــد  موتـــر  آلن صوفـــي  العالـــم.  أنحـــاء  فـــي جميـــع  اســـتثنائي  بشـــكل 
التســـجيات التـــي تلقـــت عنهـــا الكثيـــر مـــن الجوائـــز والتـــي مـــن بينهـــا جائـــزة أفضـــل 

ــي. ــز غرامـ ــن جوائـ ــد مـ ــا والعديـ ــي ألمانيـ ــجيات فـ التسـ

2004، اســـمها  التـــي أسســـها ريـــكاردو موتـــي فـــي العـــام  إتخـــذت األوركســـترا 
ـــن  ـــرًا الســـم واحـــد مـــن عظمـــاء الملحني “أوركســـترا لويجـــي كيروبينـــي للشـــباب” تقدي
ــن  ــة مـ ــي فرقـ ــا، وهـ ــاء أوروبـ ــع أنحـ ــي جميـ ــل فـ ــاش وعمـ ــذي عـ ــد، والـ ــي المولـ اإليطاليـ
الموســـيقيين الشـــباب الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن الثاثيـــن ربيعـــًا، مـــن جميـــع أنحـــاء 
إيطاليـــا، تتميـــز بســـمات الديناميكيـــة والتجديـــد المســـتمر إذ إّن أعضاءهـــا يتـــم 
ــد  ــاركوا بعـ ــم كـــي يشـ ــة لتأهيلهـ ــرة كافيـ ــنوات، وهـــي فتـ ــدة ثـــاث سـ ــم لمـ اختيارهـ

ذلـــك فـــي األداء ضمـــن فـــرق األوركســـترا المحترفـــة الرئيســـية.

فـــي الســـنوات األخيـــرة، فـــي ظـــل قيـــادة ريـــكاردو موتـــي، أّدت األوركســـترا باقـــة منوعـــة 
مـــن روائـــع الموســـيقى العالميـــة، تتـــراوح مـــا بيـــن العصـــر الموســـيقي الباروكـــي 
)الفتـــرة الممتـــدة مـــن أواخـــر القـــرن الســـادس عشـــر وحتـــى أوائـــل القـــرن الثامـــن 
ـــات القـــرن الــــ 20، كمـــا شـــاركت األوركســـترا فـــي الحفـــات  عشـــر(، حتـــى معزوفـــات نهاي

ــة. ــوالت األوروبيـ ــن الجـ ــا ضمـ ــة كمـ ــدن اإليطاليـ ــن المـ ــد مـ ــي العديـ ــة فـ المختلفـ

فـــي مقالتـــه بصحيفـــة ذا ناشـــيونال حـــول األمســـية، كتـــب اإلعامـــي ســـعيد ســـعيد: 
“فـــي حيـــن كان جمهـــور الحفـــل الـــذي بيعـــت تذاكـــره كلهـــا متشـــوقًا ومنبهـــرًا 
بالمشـــهد، كانـــت أفضـــل المقاعـــد فـــي القاعـــة قـــد ُخّصصـــت للشـــباب اإليطالييـــن 
مـــن أعضـــاء األوركســـترا - وكلهـــم تقـــل أعمارهـــم عـــن الثاثيـــن عامـــًا- مـــن الدارســـين 

ــيكية. ــيقى الكاسـ ــاتذة الموسـ ــم أسـ ــن أعظـ ــتاذين مـ ــد أسـ ــى يـ علـ

exPlorinG the ClAssiCAl Core

اكتشـــاف نواة الموســـيقى الكالسيكية
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Before the programme’s main piece, Beethoven’s Violin Concerto, Muti 
put the orchestra through their paces with the opener of Rossini’s 
William Tell Overture.

Despite Muti’s hope to showcase the orchestra’s technical prowess – 
which was never in any doubt – it was hard to take your eyes off the 
73-year-old conductor. On the podium, he was a dictator in the best 
possible sense, as he coaxed the finest detail from his young charges.

…In Schubert’s agile Symphony No 4, the orchestra truly showed 
their worth, particularly during the second movement, in which the 
woodwinds lightened the sombre moods with some elegiac melodies.

The star of the show arrived after the intermission. Clad in black, Mutter 
was a picture of grace and fierce concentration as she tackled what she 
deems to be the 'crown of the violin repertoire'.

The 51-year-old cemented her reputation as being technically peerless, 
particularly in the Allegro ma non troppo, in which Mutter conjured 
dizzying spirals of melodies.

With all the acrobatics on display, Muti kept her from overreaching by 
providing a fluid yet clearly structured outline from the orchestra.

However, he also knew when to sit back and let Mutter soar, as she 
did in the last movement during which each thematic repetition was 
blistering and different – it was head-spinning stuff and deserving of the 
long standing ovation.”

قبـــل المقطوعـــة الرئيســـية فـــي برنامـــج الحفـــل، كونشـــرتو الكمـــان لبيتهوفـــن، 
مّهـــد موّتـــي لألمســـية الرائعـــة بمقدمـــة وليـــام تـــل لروســـيني.

علـــى الرغـــم مـــن رغبـــة موّتـــي باســـتعراض البراعـــة التقنيـــة لألوركســـترا - التـــي لـــم 
تكـــن موضـــع شـــك أصـــًا - كان مـــن الصعـــب أن تبعـــد عينيـــك عـــن المايســـترو البالـــغ 
ــا  ــًا. علـــى الخشـــبة، كان دكتاتـــورًا فـــي أجمـــل معنـــى ممكـــن، كمـ مـــن العمـــر 73 عامـ

ــم. ــراز أدق التفاصيـــل إللهامهـ ــباب علـــى إبـ ــيقيين الشـ ــزًا للموسـ كان محفـ

فـــي أداء الســـيمفونية الرابعـــة لشـــوبرت، أظهـــر أعضـــاء األوركســـترا حقـــًا أقصـــى 
مهاراتهـــم، وال ســـيما خـــال الحركـــة الثانيـــة، حيـــث حـــاول عازفـــو آالت النفـــخ أن يخففـــوا 

ــة. ــان الرثائيـ ــزاج الكئيـــب لبعـــض األلحـ المـ

ء،  لســـودا ا بمابســـها  متشـــحًة  حـــــة،  االسترا بعـــــــد  األمسيـــــة  نجمـــــة  وصــــــل 
س  لشـــــــــــــر ا كيــــــــــــز  لتر ا و للنعمــــــة  ة  ر صـــــــــو تـــــر  مــــو فــــــي  صو ن  آ نـــــت  كا
عليهــــــا د  لنقـــــــا ا سبغـــــــه  أ ي  لــــــــذ ا لقبهـــــــا  لتجســـيد  تســـعى  هـــــي   و

“تاج الكمــــــان”.

عـــززت العازفـــة البالغـــة مـــن العمـــر 51 عامـــًا ســـمعتها باعتبارهـــا عازفـــة منقطعـــة 
ــي  ــو”، التـ ــون تروبـ ــا نـ ــرو مـ ــة “أليغـ ــيما فـــي معزوفـ ــة، ال سـ ــة الفنيـ ــن الناحيـ ــر مـ النظيـ

قدمتهـــا موتـــر مزيجـــًا موســـيقيًا مذهـــًا مـــن األلحـــان.

مـــع كل الحـــركات البهلوانيـــة علـــى الخشـــبة، جّنبهـــا موتـــي التجـــاوز مـــن خـــال خطتـــه 
المبرمجـــة ألداء واضـــح ومنســـاب مـــن قبـــل العازفيـــن مـــن أعضـــاء األوركســـترا.

ومـــع ذلـــك، كان موتـــي يعلـــم أيضـــًا متـــى يتراجـــع ليســـمح لموتـــر بالتألـــق، كمـــا 
فعلـــت فـــي الحركـــة األخيـــرة حيـــث كان كل تكـــرار موضوعـــي أكثـــر عنفـــًا واختافـــًا، 
ــة  ــاوة الطويلـ ــّق بالحفـ ــرًا، أحـ ــرًا مبهـ ــية مـــن أداء، مثيـ ــه فـــي األمسـ ــا تـــم تقديمـ كان مـ

بالتصفيـــق وقوفـــًا”.

Mutter was a picture of grace and fierce concentration as she tackled what 
she deems to be the crown of the violin repertoire.

كانــت آن صوفــي موتــر صــورة للجمــال والتركيــز القــوي وهــي تســعى لتجســيد 
لقبهــا الــذي أســبغه النقــاد عليهــا “تــاج الكمــان”.

“

“
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bashir Al haskouri, riccardo Muti, Frauke heard-bey, Anne-sophie Mutter,  
he Giorgio starace, hoda Al khamis-kanoo, ian stoutzker, Cristina Mazzavillani, 
Mohamed Abdul latif kanoo.

بشير الهسكوري، ريكاردو موتي، فراوكه هيرد-بي، آن صوفي موتر، 
 سعادة جورجيو ستاراتشه، هدى الخميس-كانو، إيان ستاوتسكر،

كريستينا ماتسافيالني، محمد عبد اللطيف كانو.
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PiAno MAsterPieCes: 
leiF ove AnDsnes & the buDAPest 
FestivAl orChestrA, ConDuCteD 
by iván FisCher

26th March 2015
emirates Palace Auditorium

روائع البيانو:
 ليــــــف أوفـــي أنــدسنـــس

 وأوركستــــرا مهرجــــان بـــودابست
بقيـــادة إيـفــان فيشـــر

 26 مارس 2015
مسرح قصر اإلمارات 
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the brilliance of beethoven and brahms was 
perfectly captured in an unforgettable concert 
presented in association with the embassy of 
hungary and the royal norwegian embassy

 تألــــق روائــــع بيتهــــوفـــن وبرامـــز
أســـر القلوب في أمسيــة لن ُتنسى، 

 بالتعــاون مـــع سفــارة المجـــــــر
والسـفــــارة الملكيـــة النرويجيـــة

The New York Times has called Leif Ove Andsnes “a pianist of 
magisterial elegance, power and insight.” With his commanding 
technique and searching interpretations, the celebrated Norwegian 
pianist has won acclaim worldwide. The Wall Street Journal named 
him “one of the most gifted musicians of his generation”. He served as 
co-artistic director of the Risør Festival of Chamber Music for nearly two 
decades and was music director of California’s 2012 Ojai Music Festival. 

In July 2013, he was inducted into the Gramophone Hall of Fame. In the 
2014–15 season, Andsnes concluded 'The Beethoven Journey', his epic 
four-year focus on the master composer’s five piano concertos, as well 
as a milestone concert with the Budapest Festival Orchestra conducted 
by Ivan Fischer at the Abu Dhabi Festival. 

The 30-year-old partnership between Fischer and the Budapest 
Festival Orchestra has become one of the greatest success stories of 
classical music. Intense international touring and a series of acclaimed 
recordings for Philips Classics, later for Channel Classics, have 
contributed to Iván Fischer’s reputation as one of the world’s most 
visionary and successful orchestra leaders.

The Orchestra boasts an impressive list of acknowledgments. In 2008, 
internationally renowned music critics voted it the ninth best orchestra 
in the world, outdoing such prestigious ensembles as the New York 
or the Boston Philharmonic Orchestra. New York Magazine named the 
Budapest Festival Orchestra’s production of ‘The Marriage of Figaro’ 
the best of the Big Apple’s top 10 classical music events of 2013. The 
orchestra’s albums have won the Gramophone Award, the musical 
‘Oscar’, on two occasions and its recording of Mahler’s Symphony No. 1 
was nominated for a Grammy® Award in 2013. 

أطلقــت صحيفــة نيويــورك تايمــز علــى ليــف أوف أندســنس لقــب “عــازف البيانــو مــن 
الخاقــة”. مــع تقنياتــه االســتثنائية  الموســيقية  الملكيــة، صاحــب الطاقــة  الدرجــة 
البيانــو النرويجــي علــى اإلشــادة مــن قبــل  وتجريبــه البحثــي المتفــرد، حــاز عــازف 
الجمهــور والنقــاد فــي جميــع أنحــاء العالــم. كمــا أســمته صحيفــة وول ســتريت جورنــال 
ــر  ــه”. يشــغل منصــب المدي ــر الموســيقيين الموهوبيــن فــي جيل ــه “واحــد مــن أكث بأن
الفنــي الشــريك لمهرجــان ريســور لموســيقى الحجــرة منــذ مــا يقــارب عقديــن مــن 
2012 فــي واليــة  المديــر الموســيقي لمهرجــان أوجــاي للموســيقى  الزمــن، وكان 
كاليفورنيــا. وقــد تــم اختيــاره فــي يوليــو 2013، ضمــن قاعــة الغراموفــون للمشــاهير.

شــهد موســم العاميــن 2014 - 2015 انتهــاء أندســنس العمــل علــى مشــروع “رحلــة 
بيتهوفــن”، الــذي امتــّد ألربــع ســنوات والــذي يركــز علــى أعمــال الكونشــيرتو الخمســة 
آللــة البيانــو مــن بيتهوفــن، بمــا فيــه الحفــل األهــم بمشــاركة أوركســترا مهرجــان 

بودابســت، بقيــادة المايســترو إيفــان فيشــر فــي مهرجــان أبوظبــي.

أصبحــت الشــراكة البالغــة مــن العمــر ثاثيــن عامــًا بيــن إيفــان فيشــر وأوركســترا 
الموســيقى  تاريــخ  فــي  النجــاح  قصــص  أعظــم  مــن  واحــدة  بودابســت  مهرجــان 
الرائعــة  التســجيات  القيــام بجــوالت عالميــة مكثفــة وسلســلة مــن  الكاســيكية. 
الكاســيكيات، كل  لقنــاة  ثــّم  الكاســيكية، ومــن  للموســيقى  لشــركة فيليبــس 
ذلــك أســهم فــي الترويــج لســمعة إيفــان فيشــر باعتبــاره واحــدًا مــن أعظــم قــادة 

العالــم. الناجحيــن علــى مســتوى  األوركســترا 

ــز.  ــر والجوائ ــد مــن شــهادات التقدي حــازت أوركســترا مهرجــان بودابســت علــى العدي
فــي العــام 2008، صــّوت نقــاد الموســيقى المشــهورون دوليــًا لألوركســترا كأفضــل 
المرموقــة  األوركســترا  فــرق  أعــرق  علــى  العالــم، متقدمــًة  فــي  أوركســترا  تاســع 
اختــارت  كمــا  الفلهارمونيــة.  بوســطن  أوركســترا  أو  نيويــورك  أوركســترا  مثــل 
مجلــة نيويــورك إنتــاج أوركســترا مهرجــان بودابســت لعمــل “زواج فيغــارو” األفضــل 
 .2013 بيــن األحــداث الموســيقية الكاســيكية ضمــن فعاليــات “بيــغ آبــل” للعــام 
وقــد فــازت ألبومــات األوركســترا بجوائــز الغراموفــون، واألوســكار الموســيقي فــي 
لجائــزة  التــي عزفتهــا  لماهلــر  األولــى  الســيمفونية  تــم ترشــيح  مناســبتين، كمــا 

.2013 غرامــي فــي العــام 

in the key oF b

الموســـيقى باء  َأَلُق  بيتهوفـــن وبرامـــز: 
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In The National newspaper review of Andsnes’ performance of 
Beethoven’s Piano Concerto No.5 (The Emperor), Rob Garratt wrote, 

“The piece began with a statement of intent – three huge, looming 
orchestral chords punctuated lengthy piano arpeggios and Andsnes 
utterly dazzled as his hands raced up and down the keys, summoning 
a cascading waterfall of notes. A conversation ensued, the orchestra 
setting a theme before falling silent, leaving the piano to answer in ever 
more staggeringly showy crescendos.

Throughout, the star presided over his instrument with mastery and 
aplomb, tilting his head back in ecstasy, leaning over the keys like a 
laboratory professor, gyrating madly as if it was his whole body, not just 
his hands, that were striking the keys.”

In one of three programmes performed during this year’s festival, 
the Budapest Festival Orchestra had their own chance to shine, with 
Brahms’ charming ‘Hungarian Dances’ in addition to his Symphony No 
1 in C minor, which brought the evening to a triumphant close.

لبيانــو  ا لكونشــرتو  أندســنس  أداء  حــول  ناشــيونال  ذا  بصحيفــة  مقالتــه  فــي 
غــارات: روب  كتــب   ،5 رقــم  المعزوفــة  لبيتهوفــن، 

“بــدأت المعزوفــة مــع اســتهالية مــن ثاثــة أصــوات أوركســترالية فخمــة متتابعــة، كان 
أداء ليــف أوفــي أندســنس مبهــرًا خاصــًة عندمــا تســابقت يــداه صعــودًا وهبوطــًا 
علــى مفاتيــح البيانــو، مفجــرًا شــاالً منســابًا وصاخبــًا مــن النوتــات المتتاليــة. وتبــع 
، فــي ظــّل اعتمــاد األوركســترا ثيمتهــا الموســيقية قبــل أن  ذلــك حــواٌر موســيقيٌّ
يحــّل الصمــت، لُتتــرك للبيانــو اإلجابــة أكثــر مــن أّي وقــت مضــى عــن كيفيــة تقديــم 

معزوفــات الكريســندوس المبهرجــة.

فــي تلــك األثنــاء، قــاد العــازف النجــم األمســية بإتقــان وثقــة عاليــة بالنفــس، مائــًا 
برأســه إلــى الــوراء بنشــوة عارمــة، ثــم منكبــًا علــى مفاتيــح آلــة البيانــو كمــا لــو أنــه 
ــة،  ــه الخاق ــر، ينشــغل بجنــون فــي حركت ــة فــي مختب ــة علمي ــى تجرب ــٌم منكــبٌّ عل عال

مســتخدمًا جســده كلــه وليــس فقــط يديــه، فــي الضــرب علــى مفاتيــح البيانــو.

فــي األمســيات الموســيقية الثــاث التــي تضّمنهــا برنامــج المهرجــان لهــذا العــام، 
انتهــزت أوركســترا مهرجــان بودابســت فرصتهــا لتتألــق، مــع مقطوعــات برامــز الرائعــة 
1 علــى مقــام ســي ماينــور، التــي  إلــى جانــب ســيمفونيته رقــم  “رقصــات مجريــة” 

جعلــت مــن ختــام األمســية أكثــر مــن رائــع”.

Andsnes utterly dazzled as his hands raced up and down the keys, 
summoning a cascading waterfall of notes.

كان أداء ليف أوفي أندسنس مبهرًا خاصًة عندما تسابقت يداه صعودًا وهبوطًا 
على مفاتيح البيانو، مفجرًا شالالً منسابًا وصاخبًا من النوتات المتتالية. 

“

“





hoda Al khamis-kanoo with he sten Anders berge 
(Ambassador of norway) with leif ove Andsnes and 
his specially commissioned portrait from the series ‘A 
Question of identity’ by Mohamed Abdul latif kanoo.

هدى الخميس-كانو مع سعادة شتين أنديرس بيرغه )سفير 
مملكة النرويج في الدولة( مع ليف أوفي أندسنس عند 

استالمه صورة شخصية رسمها الفنان محمد عبد اللطيف كانو 
بتكليف من مهرجان أبوظبي ضمن مجموعته “سؤال الهوية”.
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MoZArt’s the MAGiC Flute 
oPerA ProDuCtion DireCteD AnD 
ConDuCteD by iván FisCher | 
the buDAPest FestivAl orChestrA 
With An internAtionAl CoMPAny 
oF sinGers

28th & 30th March 2015
emirates Palace Auditorium

النـــــاي السحــــري لمــــــــوزارت
 إنتــــاج أوبــرالـــــي بإخـــــراج

وقيــــادة إيفــــــان فيــشــــــــر |
 أوركســترا مهــــــرجــان بــودابســت

 مـــــع مجمــــوعــــــة مـــــن
النجوم العـــالمييــــن

 28 و30 مارس 2015
مسرح قصر اإلمارات
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the budapest Festival orchestra’s 
production of ‘the Magic Flute’ 
received a dazzling Arab World 
Premiere at this year’s Abu Dhabi 
Festival, presented in association 
with the embassy of hungary

أحيـــــت أوركستــــــرا مهــــرجان 
بودابســـــت رائعـــة إنتاجهـــا الفنـي 

“النــــاي السحـــــري” فـــي حفـــلها 
األول فــي العالــــم العــربي ضمـــن 

فعاليات مهرجــــان أبوظبــــــي، 
بالتعـــاون مع سفـــارة المجـــــر

The premiere of ‘The Magic Flute’, which took place on 30th September 
1791 (a little over two months before Mozart’s death) was a resounding 
success. Mozart wrote to his wife a week later, "I have this moment 
returned from the opera, which was as full as ever. What always gives 
me the most pleasure is the silent approval! You can see how this opera 
is becoming more and more esteemed." Within a month it had been 
staged to full houses no less than 20 times and just 14 months later 
received its 100th performance. As the great music scholar H.C. Robbins 
Landon has written, "There was something in ‘The Magic Flute’ for 
everyone; for the connoisseur; for the man or woman in the street; for 
children, who loved the animal scenes. Its solemn message of ‘beauty 
and wisdom’ – the last lines of the text – touched men’s and women’s 
hearts. People roared with laughter over Papageno’s jokes."

A celebration of true love conquering all, ‘The Magic Flute’ transported 
the audience into an enchanted world where good faces the forces of 
darkness. Featuring a stellar cast led by Andreas Bauer (Sarastro) and 
Mandy Fredrich (Queen of the Night).

The National newspaper’s Saeed Saeed wrote, “This Arab world 
premiere managed to maintain the charm throughout, despite the epic 
three-hour running time… Fischer presented the tale in an engaging 
manner, with Tamino, Papageno and Pamino played by two actors, one 
responsible for the dialogue while the other took over the singing.

The production made full use of the auditorium’s space – in addition 
to the rather snug orchestra pit directly beneath the stage, some of 
the actors appeared from the aisles and freely walked around the floor 
chatting to each other – a nifty move as it made the auditorium feel like 

ُعـــرض عمـــل “النـــاي الســـحري” ألول مـــرة يـــوم 30 مـــن شـــهر ســـبتمبر العـــام 1791 
)ُقبيـــل وفـــاة مـــوزارت بأكثـــر مـــن شـــهرين بقليـــل( ولقـــي النجـــاح الباهـــر. كتـــب 
مـــوزارت لزوجتـــه بعـــد أســـبوع، قائـــًا: “عـــدتُّ لتـــّوي مـــن حفـــل األوبـــرا، كانـــت القاعـــة 
مكتظـــة بالحضـــور. وأكثـــر مـــا أعجبنـــي هـــو اإلعجـــاب الصامـــت مـــن الجمهـــور! يمكنـــك 

أن تاحظـــي كيـــف أضحـــت األوبـــرا أكثـــر تقديـــرًا”.

فــــي غضــــون شــــهر كان المســــرح ممتلئــــًا عــــن آخــــره فــــي آخــــر عشــــرين عــــرض، وخــــال 
ــى أّن  ــة. حتــ ــ ــرة المئ ــل للمــ ــرض العمــ ــ ــد ُع ــ ــل ق ــة، كان العمــ ــهرًا الحقــ ــر شــ ــة عشــ أربعــ
الباحــــث الموســــيقي الرائــــد روبنــــز النــــدون، كتــــب عــــن العمــــل قائــــًا: “كان هنــــاك 
ــارع،  ــي الشــ ــرأة فــ ــل أو المــ ــذوق، للرجــ ــع، للمتــ ــ ــحري للجمي ــاي الســ ــ ــي الن ــا فــ ــ شــــيء م
لألطفــــال الذيــــن أحبــــوا مشــــاهد الحيوانــــات. فــــي العمــــل رســــالة راقيــــة حــــول 
مفهومــــي “الجمــــال والحكمــــة” - األســــطر األخيــــرة مــــن النــــص - لمســــت قلــــوب 
الرجــــال والنســــاء. علــــت ضحــــكات العديديــــن مــــن أعمــــاق قلوبهــــم علــــى نــــكات 

باباغينــــو”.

احتفاليـــــــة الحـــــــب الحقيقـــــــي تأســـــــر كل شـــــــيء، وأمســـــــية “النـــــــاي الســـــــحري” أخـــــــذت 
الجمهـــــــور بعيـــــــدًا إلـــــــى عالـــــــم الســـــــحر حيـــــــث يواجـــــــه الخيـــــــر قـــــــوى الظـــــــام. األمســـــــية 
قّدمـــــــت كوكبـــــــة مـــــــن نخبـــــــة النجـــــــوم بقيـــــــادة أندريـــــــاس بـــــــاور بـــــــدور “ساراســـــــترو” 

ومانـــــــدي فريدريـــــــش )ملكـــــــة الليـــــــل(.

فـــي مقالتـــه بصحيفـــة ذا ناشـــيونال، كتـــب اإلعامـــي ســـعيد ســـعيد: “تمكـــن هـــذا 
العـــرض ألول مـــرة فـــي العالـــم العربـــي مـــن الحفـــاظ علـــى ســـحره طـــوال مّدتـــه التـــي 
اســـتمرت لثـــاث ســـاعات متواصلـــة... قـــّدم فيشـــر الحكايـــة بطريقـــة جذابـــة، مـــع أدوار 
تامينـــو، باباغينـــو وبامينـــو، التـــي تمـــت تأديتهـــا مـــن قبـــل اثنيـــن مـــن الممثليـــن، 

ــاء. ــر أدوار الغنـ ــا أدى اآلخـ ــوار بينمـ ــم الحـ ــى أحدهـ تولّـ

اســــتفاد العــــرض مــــن المســــاحة الكليــــة الممكنــــة للمســــرح، باإلضافــــة إلــــى المســــاحة 
الســــفلية المخصصــــة لألوركســــترا والتــــي كانــــت مباشــــرة تحــــت خشــــبة المســــرح، 
ظهــــر بعــــض الممثليــــن مــــن الممــــرات وتجولــــوا بحريــــة علــــى الخشــــبة يتبادلــــون 

A niGht oF enChAntMent

ليــلــة ســاحــرة
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an interactive performance space.

With The Magic Flute’s variety of all-encompassing themes, Fischer 
kept his interpretation of the opera fairly straight. While there was none 
of the juvenile slapstick favoured by many other popular productions 
(and which has made it a favourite of high-school drama courses), the 
humour remained in plentiful supply.

Hanno Muller-Brachman was a marvel in the operatic role of Papageno. 
Through his deep baritone and gregarious presence he managed to 
channel his character’s bittersweet nature.

… The star of the show, however, was Mandy Fredrich as the raging 
Queen of the Night. The German was an absolute powerhouse on stage, 
with her perfect phrasing and crystalline vocals that had you wishing 
the orchestra would extend her scenes.”

أطــــراف الحديــــث فــــي مــــا بينهــــم، فــــي حركــــة أنيقــــة وذكيــــة أظهــــرت الخشــــبة 
ــور. ــع الجمهــ ــ ــة م ــ ــة وتفاعلي ــ ــاحة حي كمســ

مـــع المواضيـــع الكثيـــرة المتعـــددة لعـــرض “النـــاي الســـحري”، احتفـــظ فيشـــر بتفســـيره 
لألوبـــرا بشـــكل واضـــح إلـــى حـــدٍّ مـــا. فـــي حيـــن لـــم يكـــن فـــي األمســـية أي مـــن 
مســـببات االعتـــراض علـــى اإلنتاجـــات األوبراليـــة المثيلـــة ذات االنتشـــار، مـــا جعـــل عـــرض 
“النـــاي الســـحري” مفضـــًا لـــدى مقّدمـــي مناهـــج وتدريبـــات مـــدارس الدرامـــا الراقيـــة، 
اســـتطاع “النـــاي الســـحري” أن يحتفـــظ طـــوال مـــدة عرضـــه بدفـــق خـــاق مـــن روح 

النكتـــة والمـــرح.

مّثـــل هانـــو مولـــر - براخمـــان أعجوبـــة فـــي أدائـــه الـــدور األوبرالـــي لشـــخصية باباغينـــو، 
ـــه الطبيعـــة النقيضـــة  ـــه الجهـــوري وحضـــوره المتميـــز، اســـتطاع أن يوّج مـــن خـــال صوت

لشـــخصيته بحلوهـــا ومّرهـــا.

ــــــدور ملكــــــة الليــــــل،  ــــــع ل ــــــش فــــــي أدائهــــــا الرائ ــــــدي فريدري ــــــت مان نجــــــم األمســــــية كان
ــــع  ــــبة، مــ ــــى الخشــ ــ ــــرة عل ــــوة آســ ــ ــــة وق ــــة مطلقــ ــ ــــة ذات جاذبي ــ ــــة األلماني ــــت النجمــ ــ كان
ــي  ــ ــأن ال تنتهــ ــ ــ ــب ب ــ ــ ــَك لترغ ــ ــ ــى أن ــ ــ ــتالي، حت ــ ــا الكريســ ــ ــة وغنائهــ ــ ــ ــا المثالي ــ صياغتهــ

ــــهد”. ــام المشــ ــ ــ ــن اختت ــ ــ ــية، وال يحي ــ األمســ

this Arab world premiere managed to maintain the charm throughout.

تمّكــن هــذا العــرض ألول مــرة فــي العالــم العربــي مــن الحفــاظ علــى ســحره طــــوال 
مّدتــــه التـي استمــــرت لثــالث سـاعــــات متواصلة.

“

“
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When MusiC MAtters 
MAyssA kArAA sPeCiAl Guest 
MArCus nAnD & stArs oF MiDDle 
eAstern ConteMPorAry MusiC 
With Multi-GrAMMy® AWArD 
WinninG AMeriCAn roCk iCons: 
rAMi JAFFee, kenney AronoFF, luis Conte, MiChAel 
Fish herrinG, shArlotte Gibson, Curt sChneiDer 
AnD AnGelA lAthAM

2nd April 2015
emirates Palace Auditorium

عنــدما تهّمنــا الموسيـقـــى
ميســـــــا قرعــــــــة

الضيـــف المميـــز ماركـوس نـانــد
نجــوم الموسيقــى العربيـــة المعاصـــرة 

يتعاونــون مع أيقونــات الـــروك األمريكــي 
الحائزيـــن علـــى جوائـــز غرامــــي:
 رامـــــي جافــي، كينــي أرونــوف، لويـــس كونتــــي،

 ميشــــال فيــــش هيـرنـــغ، شارلـــوت غيبســــون،
كـــورت شنـــايــــدر وأنجيـــال الثــــام.

 2 أبريل 2015
مسرح قصر اإلمارات
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Presented in association with the embassies of 
lebanon, the united states of America and the 
united kingdom, the world premiere of ‘When 
Music Matters’ united the pre-eminent jewels 
of today’s American rock and Middle eastern 
music scenes

جمعـــت أمسيـــة “عنـــدما تهّمـنــــا الموسيقــــى” 
بيـــن أيقــونـــات مــوسيقى الــــروك والمشهد 

الموسيقـــــي فـــــي الشــــرق األوســـط فـــي حــفل 
شهــــده العالــــم للمـــرة األولـى، بالتعـــاون 

مـــع سفـارات لبنان، الواليات المتحدة األمريكية 
والمملكــة المتحـــــدة

“This is who I am,” says Mayssa Karaa, “not Middle Eastern all the way, not 
rock all the way. I am creating my own style.” Born in Beirut and educated 
at the prestigious Berklee College of Music in the USA, Mayssa took to the 
stage of the Emirates Palace for the finale of the 2015 Abu Dhabi Festival 
in a feast of music and colour that embodied the values of cross-cultural 
dialogue that sit at the very core of ADMAF’s work. Mayssa’s manager, 
Dawn Elder describes her, “Mayssa has the capability to cross over. The 
unique colours, tones, and grittiness in her voice, and her versatility 
in both English, Arabic, not to mention Persian, Italian and French, is 
unprecedented. Her passion for rock music and desire to bring an organic 
fusion with Middle Eastern music to her songs is both refreshing and 
exciting.”

In his review of the Festival finale, The National newspaper’s Saeed 
Saeed wrote, “Young Lebanese starlet Mayssa Karaa made all the right 
noises as she premiered her new concept show, ‘When Music Matters’. 
Split across seven sections, the concert went a long way in clearing up a 
few lingering preconceptions.

The first of these was the notion that 'taking an audience on a journey' 
is a groan-inducing prospect – this was indeed a journey of discovery 
wrapped up in an enjoyable, well-paced show.

It began with classic songs from the Levant before travelling to the 
western Mediterranean with some flamenco sounds. Finally both 
elements came together to receive a full-bodied rock-music treatment.

Such combinations could have fallen prey to overreaching ambition, but 
they were held together thanks to Karaa’s eclectic vocal talents and an 
all-star band that included members of the New York Arabic Orchestra 
and musicians who have played with a who’s who of the music world, 
including Bruce Springsteen, Ray Charles and Stevie Wonder.

“هـذا مـا أنـا عليـه، لسـُت شـرق أوسـطيًة علـى الـدوام، ولسـُت موسـيقية روك علـى 
الـدوام، لـدّي أسـلوبي الخـاص، ومفـردة الموسـيقى الشـعبية العالميـة لـن تكون هي 
نفسـها”. هـذا مـا قالتـه الفنانـة اللبنانيـة األصـل ميسـا قرعـة، التـي ولـدت فـي بيـروت 
ودرسـت فـي كليـة بيركلـي للموسـيقى فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة. اختتمـت 
ميسـا فعاليـات مهرجـان أبوظبـي 2015 فـي احتفاليـة موسـيقية جّسـدت قيـم حـوار 

الحضـارات، أحـد األركان الرئيسـية لمجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون.

مديـرة أعمـال ميسـا، داون إلـدر، تقـول: “ميسـا لديهـا القـدرة علـى العبـور. األلـوان 
الفريـدة مـن نوعهـا، النغمـات والرخامـة فـي صوتهـا، وبراعتهـا باللغتيـن اإلنجليزيـة 
والعربيـة، ناهيـك عـن الفارسـية واإليطاليـة والفرنسـية، أمـوٌر لـم يسـبق لهـا مثيـل. 
الموسـيقى الشـرق  الـروك ورغبتهـا فـي خلـق انصهـار خـاق مـع  حبهـا لموسـيقى 

أوسـطية فـي أغانيهـا علـى حـد سـواء أمـر منعـش ومثيـر”.

كتـب  أبوظبـي،  مهرجـان  ختـام  أمسـية  حـول  ناشـيونال  ذا  بصحيفـة  مقالتـه  فـي 
اإلعامـي سـعيد سـعيد: “غّنـت النجمـة اللبنانيـة الشـابة ميسـا قرعـة بشـكل جعـل 
تهـّم  “عندمـا  الجديـد  لمفهومهـا  األول  أدائهـا  فـي  أكثـر صخبـًا وسـحرًا،  األمسـية 
الموسـيقى”. مـع تقسـيمه عبـر سـبعة أقسـام، ذهـب الحفـل بعيـدًا فـي إعـادة تعريف 

العالقـة. بعـض األفـكار المسـبقة 

وكان أول هـذه األفـكار الفكـرة القائلـة بـأن “أخـذ الجمهـور فـي رحلـة” هـو احتمـال إثارة 
الملـل- كانـت األمسـية فـي الواقـع رحلـة اكتشـاف اختتمـت فـي باقـة متكاملـة مـن 

المتعـة والروعـة واإلطـراب.

بـدأت األمسـية مـع األغانـي الكاسـيكية مـن بـاد الشـام قبـل االنتقـال بالجمهـور إلـى 
غـرب البحـر األبيض المتوسـط مـع بعـض أصـوات وغيقاعـات الفامنكـو، وختامـًا اجتمع 

كا العنصريـن معـًا ليقّدمـا العـاج للـروح والجسـد بموسـيقى الـروك.

قـد تقـع بعـض هـذه المختـارات الغنائيـة فريسـة للطموح األسـمى، ولكـن هنـا، اجتمع 
الطمـوح والسـمو معـًا وذلـك بفضـل المهـارات الصوتيـة االسـتثنائية للنجمـة ميسـا 
قرعـة، وفرقـة كل النجـوم التـي تضـم أعضـاء مـن أوركسـترا نيويـورك للموسـيقى 
العربيـة والموسـيقيين الذيـن عزفـوا مـع كبـار نجـوم الموسـيقى العالميـة، بمـا فـي 

ذلـك بـروس سبرينغسـتين، راي تشـارلز وسـتيفي ونـدر.

the PoWer oF Fusion

قــوة التالحــم
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 …In Jefferson Airplane’s ‘White Rabbit’, the passion was strictly Karaa’s 
alone. Featured prominently on the soundtrack of the Academy Award-
winning film ‘American Hustle’, the song was Karaa’s calling card to the 
world. Her smouldering Arabic delivery for the first half of the song, as 
it appeared in the film, recalled Nancy Sinatra’s ‘Bang Bang’, before she 
switched to the original English language in a raging delivery that the 
original singer Grace Slick would surely have approved of.

Bob Seger’s ‘Turn the Page’, also sung mostly in Arabic, sounded 
effortless, the chief reason being that the 1972 ballad was composed 
in minor keys that were well within the palette of Arab music. It’s a 
realisation that should provide welcome encouragement to other 
aspiring Arab artists in the audience, which is precisely the point of the 
whole affair.

The audience was also treated to the first live rendition of a couple of 
Karaa solo tracks from her upcoming album… ‘Stop Me Going in Circles’ 
was a skilful mash-up of Arabic melodies and a delicious blues riff. The 
track served as a welcome example of musical fusion, preconceptions 
about which Karaa successfully challenged in her show. Fusion has 
been long derided – in some cases rightly so – for being lazy, bland stuff 
best listened to in coffee shops; Karaa and her band gave the audience 
the welcome opportunity to hear it executed well.

When this is the case, as it was for most of the concert, the music often 
transcended the barriers, to prove good art can be appreciated by all.

With such a vision, Karaa’s future career looks bright.”

فــــــي طائــــــرة جيفرســــــون “األرنــــــب األبيــــــض”، كان الشــــــغف كلــــــه لميســــــا قرعــــــة 
ــي”  ــ ــال أمريكــ ــ ــ ــم “احتي ــ ــ ــة لفيل ــ ــ ــيقى التصويري ــ ــي الموســ ــ ــ ــارزة ف ــ ــ ــة ب ــ ــ ــا. مكان ــ وحدهــ
ــــــت األغنيــــــة بطاقــــــة  ــــــزة األوســــــكار األمريكيــــــة مــــــن األكاديمــــــي، وكان ــــــز علــــــى جائ الحائ
ــــــي األول مــــــن  ــــــى العالميــــــة. غناؤهــــــا الحميــــــم للنصــــــف العرب دعــــــوة ميســــــا قرعــــــة إل
ــغ  ــ ــ ــــي “بان ــ ــيناترا ف ــ ــــي ســ ــًا لنانســ ــ ــــم، كان تقمصــ ــ ــــي الفيل ــ ــرت ف ــ ــا ظهــ ــ ــة، كمــ ــ ــ األغني
بانــــــغ”، قبــــــل أن تنتقــــــل إلــــــى اللغــــــة اإلنجليزيــــــة األصليــــــة فــــــي أداء متميــــــز كان 
ــــليك”. ــــــس ســ ــــة “غراي ــ ــــة لألغني ــ ــــة األصلي ــ ــــة المغني ــــق ومباركــ ــ ــــى تصفي ــ ــــل عل ليحصــ

غّنـــى بـــوب ســـيغر معظـــم غنائـــه باللغـــة العربيـــة فـــي “تيـــرن ذا بيـــج”، دون أن 
يبـــدو عليـــه الجهـــد فـــي ذلـــك، والســـبب الرئيســـي هـــو أن األغنيـــة التـــي اشـــتهرت 
ــًا  ــت أيضـ ــي كانـ ــور التـ ــات الماينـ ــى مقامـ ــيقاها علـ ــف موسـ ــم تأليـ ــام 1972 تـ ــي العـ فـ
ـــدور الكبيـــر  ـــر ال ـــه إدراك أهميـــة االحتفـــاء وتقدي ضمـــن مقامـــات الموســـيقى العربيـــة. إن

ــا. ــة برمتهـ ــن القضيـ ــدأ مـ ــط المبـ ــو بالضبـ ــذا هـ ــرواد، وهـ ــن الـ ــرب مـ ــي عـ لفنانـ

أتيــــح للجمهــــور فرصــــة االســــتمتاع بالغنــــاء المباشــــر األول لبضــــع أغنيــــات ميســــاء 
ــن  ــ ــة م ــ ــة راقي ــ ــر” كان باق ــ ــي الدوائ ــ ــي ف ــف ضياعــ ــ ــادم... “أوق ــا القــ ــن ألبومهــ ــ ــة م ــ قرع
األلحــــان العربيــــة وإيقاعــــات البلــــوز اللذيــــذة، وقــــد أّدت األغنيــــة دورهــــا كمثــــال 
ــــوف  ــــه تحــــدي المأل ــــذي اســــتطاعت قرعــــة ب موضــــع ترحيــــب مــــن المــــزج الموســــيقي ال
ــــرأي  والمتعــــارف عليــــه، مــــن أّن المــــزج الموســــيقي كان غالبــــًا- فــــي بعــــض الحــــاالت وال
محــــٌق فــــي ذلــــك - يتســــم بالكســــل، مــــا جعلــــه مفضــــًا لاســــتماع لــــدى جمهــــور 
ــتماع  ــة لاســ ــ ــة طيب ــور فرصــ ــا للجمهــ ــا أتاحــ ــة وفرقتهــ ــاء قرعــ ــّن ميســ ــي، لكــ المقاهــ

ــد. ــ ــه بشــــكل جي ــم تقديمــ ــ ــذي ت ــ ــن ال ــن الفيوجــ ــارة مــ ــ ــة مخت ــ ــى باق ــ إل

تجـــاوزت  الحفـــل،  لمعظـــم  بالنســـبة  الحـــال، كمـــا كان  هـــو  هـــذا  يكـــون  عندمـــا 
ــات أّن الفـــن الجيـــد يمكـــن أن يكـــون موضـــع  ــز، إلثبـ الموســـيقى، فـــي الغالـــب، الحواجـ

تقديـــر مـــن قبـــل الجميـــع.

وفـــي  ليـــوم  ا قرعـــة  لميســـا  المهنيـــة  المســـيرة  تبـــدو  هـــذه،  مثـــل  رؤيـــة  مـــع 
. ” لقهـــا تأ قصـــى  أ فـــي  لمســـتقبل،  ا

A journey of discovery wrapped up in an enjoyable, well-paced show.

ــن  ــة م ــة متكامل ــي باق ــت ف ــاف اختتم ــة اكتش ــع رحل ــي الواق ــة فـــ ــت األمسيـــ كانــ
المتعــة والروعــة.

“

“
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the FestivAl reCitAl series: 
Ah rueM Ahn 
Julien libeer 
AishA syeD CAstro 
Julien lisieCki

3rd – 24th March 2015
emirates Palace Auditorium

حفــالت المهرجــان للعـــزف المنفـــرد:
آروم آن

جوليان ليبير
عائشة سّيد كاسترو

يان ليشيتسكي

 3 - 24 مارس 2015
مسرح قصر اإلمارات
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Presented in association with the 
embassies of south korea and spain 
to the uAe and in partnership with 
the Queen sofía school of Music, the 
silver medallist of the 17th Paloma 
o’shea santander international Piano 
Competition performed Franz Joseph 
haydn’s Piano sonata no. 46 in e major, 
Franz schubert’s 4 impromptus op. 90, 
and Frédéric Chopin’s 24 Preludes

بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا 
الجنوبية لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وبالشراكة مع مدرسة الملكة صوفيا 
للموسيقى، قّدمت الفائزة بالجائزة الثانية 

والميدالية الفضية في الدورة السابعة عشرة 
لمسابقة بالوما أوشيه سانتاندر الدولية 

للبيانو معزوفات: سوناتا على البيانو رقم 
46 مقام إي ماجور لفرانز جوزيف هايدن، 

وإرتجاالت رقم 4، المقطوعة 90 لفرانز شوبرت، 
وافتتاحيات رقم 24 لفريدريك شوبان

Born in Suwon, Korea in 1984, Ah Ruem Ahn graduated in Music at 
the Yonsei University in Seoul and then pursued her Arts Diploma at 
the Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hanover. She is also 
a graduate of the Hochschule für Musik in Detmold, Germany, where 
she completed her Concert Diploma. She has received master classes 
from professors András Schiff, Menahem Pressler, Bernd Goetzke, Ralf 
Gothóni and Arnulf von Arnim, among others. Ah Ruem’s orchestral 
appearances include the Madrid Symphony Orchestra, Real Filharmonía 
de Galicia, Dortmunder Philharmoniker, NWD Philharmonie, Morocco 
Philharmonic, among others. She has also been awarded several 
prizes in international competitions. In 2011, Ah Ruem was third prize-
winner at the Schubert International Piano Competition in Dortmund 
and received the second and audience prizes at the Morocco 
Philharmonic Competition in Rabat. In 2010, Ah Ruem was also winner 
of the grand prize at the International ANIMATO (Paris) where she 
additionally received special recognition for her Chopin and Schumann 
performances as well as the audience prize. That same year, she was 
awarded The Stefano Marizza International Piano Prize in Trieste. She 
was also first prize-winner at the Smetana International Competition in 
Pilsen where she was additionally honoured with the special prize for 
the best performance of Bedrich Smetana. In 2009, she was first prize-
winner in Berlin, in addition to two special prizes, at The Paul Hindemith 
Competition. Following receiving second prize and the silver medal at 
the 17th Paloma O’Shea Santander International Piano Competition in 
2012, in January 2013 she made her successful debut in Carnegie Hall’s 
Zankel Hall, New York. 

the Queen sofía school of Music 
This recital was presented in association with ADMAF’s international 
partner, The Queen Sofía School of Music. Together with the Paloma 
O’Shea Santander International Piano Competition, the Isaac Albéniz 
Library and Research Centre and the International Institute of Chamber 
Music, the School is part of the Albeniz Foundation, a private non-profit 
organisation that promotes classical music throughout Spain. Paloma 
O’Shea created the School in 1991 with the help of Yehudi Menuhin, 
Slava Rostropovich, Zubin Mehta and Lorin Maazel and the full support 
of H.M. Queen Sofía.

فــي  بشــهادة  وتخرجــت   ،1984 العــام  فــي  كوريــا  ســوون،  فــي  آن  آروم  ولــدت 
الموســيقى مــن جامعــة يونســي فــي ســيول، ومــن ثــم أكملــت دراســاتها العليــا 
الفنــون فــي المدرســة العليــا للموســيقى، كليــة اإلعــام والمســرح  لنيــل دبلــوم 
ديتمولــد  فــي  للموســيقى  العليــا  المدرســة  خريجــة  أيضــًا  وهــي  هانوفــر.  فــي 
تلقــت  األداء.  تخصــص  فــي  العليــا  الجامعيــة  شــهادتها  أكملــت  حيــث  بألمانيــا، 
فصــوالً دراســية رئيســية علــى أيــدي كبــار األســاتذة مثــل أنــدراس شــيف، مناحيــم 
بريســلر، بيرنــد غوتســكي، رالــف غوثيونــي وأرنولــف فــون أرنيــم، وآخريــن. تشــتمل 
مشــاركاتها األوركســترالية علــى كبريــات فــرق األوركســترا العالميــة مثــل أوركســترا 
مدريــد الســيمفونية، واألوركســترا الملكيــة الفلهارمونيــة دي غاليســيا، وأوركســترا 
دورتمونــدر الفلهارمونيــة، وأوركســترا شــمال غــرب ألمانيــا الفلهارمونيــة، واألوركســترا 
فــي  الجوائــز  العديــد مــن  آروم آن علــى  المغربيــة، وغيرهــا. حــازت  الفلهارمونيــة 
المســابقات الدوليــة. فــي العــام 2011، حّلــت فــي المركــز الثالــث مســابقة شــوبارت 
الدوليــة للبيانــو فــي دورتمونــد، كمــا حــازت جائــزة المركــز الثانــي وجائــزة الجمهــور 
مــن مســابقة األوركســترا الفلهارمونيــة المغربيــة فــي الربــاط. فــي العــام 2010، فــازت 
ــة فــي باريــس، حيــث حصلــت  ــو” الدولي ــرى فــي مســابقة “أنيمات ــزة الكب آروم آن بالجائ
باإلضافــة إلــى ذلــك علــى التقديــر الخــاص عــن أدائهــا المبــدع لموســيقى شــوبان 
وشــومان، إضافــًة إلــى جائــزة الجمهــور. فــي العــام نفســه، فــازت بجائــزة ســتيفانو 
ماريــزا الدوليــة للبيانــو فــي تريســتي، كمــا فــازت أيضــًا بالمركــز األول فــي مســابقة 
ســميتانا الدوليــة فــي بلســن حيــث تــم تكريمهــا أيضــًا بجائــزة خاصــة ألفضــل مــن 
بدريــخ ســميتانا. فــي العــام 2009، فــازت بالمركــز األول فــي برليــن، باإلضافــة إلــى 
جائزتيــن مــن الجوائــز الخاصــة، فــي مســابقة بــول هنديميــث. بعــد فوزهــا بالجائــزة 
الثانيــة والميداليــة الفضيــة فــي الــدورة الســابعة عشــرة لمســابقة بالومــا أوشــيه 
ســانتاندر الدوليــة للبيانــو فــي العــام 2012، وتحديــدًا فــي ينايــر مــن العــام 2013، 

كان ظهورهــا األول فــي قاعــة زانــكال التابعــة لكارنيغــي هــول فــي نيويــورك.

كلية الملكة صوفيا للموسيقى
ُقّدمت هذه األمسية بالتعاون مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى، الشريك الدولي 

لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

إلى جنب مع مسابقة  الرائع، جنبًا  أداءها  للموسيقى  الملكة صوفيا  قّدمت كلية 
البيانو الدولية بالوما أوشيا سانتاندر، ومركز أبحاث ومكتبة إسحاق ألبينيز، والمعهد 
ألبينيز، وهي مؤسسة  الُحجرة، والكلية هي جزء من مؤسسة  الدولي لموسيقى 

خاصة غير ربحية تروج الموسيقى الكاسيكية في جميع أنحاء إسبانيا.

 أّسســت بالومــا أوشــيه الكليــة فــي العــام 1991 بمســاعدة مــن يــودي مينوهيــن،
ســافا روســتروبوفيتش، زوبيــن ميهتــا ولوريــن مازيــل، وبدعــم مــن صاحبــة الجالــة 

الملكــة صوفيــا.

Ah rueM Ahn

آروم آن



raymond Mouracade, bashir Al haskouri, hoda Al khamis-kanoo, 
Ah ruem Ahn, sultan Al hajji (vice President & Cso, total uAe), 
Mohamed Abdul latif kanoo.

 ريموند مرقدي، بشير الهسكوري، هدى الخميس-كانو، آروم آن، 
 سلطان الحاجي نائب الرئيس في شركة توتال في اإلمارات،

محمد عبد اللطيف كانو.
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Presented in association with the 
embassy of belgium to the uAe and in 
partnership with the Queen elisabeth 
Music Chapel, libeer performed Johann 
sebastian bach’s French suite no.5 in 
G Major, Franz liszt’s 6 schubert lieder 
transcriptions, and Franz schubert’s 
sonata in G Major

بالتعاون مع سفارة بلجيكا لدى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وبالشراكة 

مع كلية الملكة إليزابيث للموسيقى، 
قّدم جوليان ليبير معزوفات: السويت 

الفرنسي رقم 5 مقام جي ليوهان 
سيباستيان باخ، مقطوعات شوبرت الست 
لفرانز ليشت، وسوناتا على البيانو مقام 

جي لفرانز شوبرت

Ever since he received the Juventus Prize from the hands of Alexandre 
Tharaud at the age of 20, Julien Libeer has been described by the 
French and international press as one of the most remarkable musical 
personalities of the young generation. Since then, he has been invited 
to appear in many major venues, from the Centre for Fine Arts in 
Brussels to the Kings Place concert hall in London, from the Théâtre de 
la Ville in Paris to the Menton Festival and the Radio France Montpellier 
Festival. This season sees his debut at the Barbican Centre in London 
and the Concertgebouw in Amsterdam in the Master Pianists series. 
A chamber-music player much in demand, Julien trained with the 
Artemis Quartet and the Alban Berg Quartet. He has started work on the 
complete violin sonatas of Beethoven with Lorenzo Gatto, a programme 
that will tour over two seasons (including Flagey Piano Days in 2015/16). 
Since 2011, he has been refining his talent at the Queen Elisabeth Music 
Chapel in Belgium, first under the direction of Abdel Rahman El Bacha, 
then under that of Maria João Pires.

the Queen elisabeth Music Chapel 
The Queen Elisabeth Music Chapel was inaugurated in 1939 as a 
public interest foundation. Under the Honorary Chairmanship of 
Her Majesty Queen Paola of Belgium, it provides high-level training 
and mentorship with Masters-in-Residence, such as José van Dam, 
Augustin Dumay, Maria João Pires, Miguel da Silva, Gary Hoffman and 
the Artemis Quartet. With its network of cultural partners in Belgium – 
from Bozar to Flagey, Monnaie and beyond – as well as partners based 
all over the world, the Music Chapel offers its students a springboard 
into a professional career, and supports them as they take their first 
steps. Together with a residency programme, the social project 
Equinox under the artistic direction of Maria João Pires, The Queen 
Elisabeth Music Chapel is a unique laboratory of life and musical 
creativity in Europe, where Masters in Residence, teachers, young 
musical talents, soloists and ensembles (who perform in concerts or 
reside at the Chapel) can enrich one another. Every year, the Chapel 
welcomes about 60 talented young people in residence, hailing from 
over 20 different countries.

منــــــذ أن تســــــّلم جائــــــزة يوفنتــــــوس مــــــن أيــــــدي ألكســــــندر ثــــــاراود فــــــي ســــــن 
العشــــــرين، بــــــات جوليــــــان ليبيــــــر موصوفــــــًا مــــــن قبــــــل الصحافــــــة الفرنســــــية 
ــذ  ــ ــ ــباب. ومن ــ ــل الشــ ــ ــ ــن جي ــ ــ ــيقية م ــ ــــخصيات الموســ ــم الشــ ــ ــدى أهــ ــ ــة كإحــ ــ ــ والعالمي
ــــــم،  ــــــات المنصــــــات الرئيســــــية حــــــول العال ــــــي كبري ــــــألداء ف ــــــه ل ــــــن، تمــــــت دعوت ــــــك الحي ذل
ــــــى قاعــــــة االحتفــــــاالت الملكيــــــة فــــــي  مــــــن مركــــــز الفنــــــون الجميلــــــة فــــــي بروكســــــيل إل
ــــان  ــــون ومهرجــ ــ ــــان منت ــــــى مهرجــ ــــــس إل ــــي باري ــــل فــ ــ ــــرح دي ال في ــــن مســ ــــدن، ومــ لنــ
ــور  ــ ــم أول ظهــ ــ ــذا الموســ ــ ــه لهــ ــ ــن برنامجــ ــ ــه. يتضمــ ــ ــ ــية مونتبيليي ــ ــة الفرنســ ــ ــ اإلذاع
ــــــه فــــــي مركــــــز باربيــــــكان فــــــي لنــــــدن وكونســــــيرت غيبــــــوف فــــــي أمســــــتردام ضمــــــن  ل
ــــــه  ــــــدّرب جوليــــــان، وهــــــو المعــــــروف غالبــــــًا بكون ــــــو األســــــاتذة. ت سلســــــلة عازفــــــي البيان
ــرغ  ــ ــ ــان بي ــ ــ ــة ألب ــ ــ ــة، وجوق ــ ــ ــــس الرباعي ــ ــة أرتمي ــ ــ ــع جوق ــ ــ ــرة، م ــ ــيقى الُحجــ ــ ــازف موســ ــ ــ ع
ــن  ــ ــ ــن بيتهوف ــ ــ ــة م ــ ــ ــان الكامل ــ ــ ــوناتات الكم ــ ــى ســ ــ ــ ــل عل ــ ــدأ العمــ ــ ــ ــد ب ــ ــ ــة. وق ــ ــ الرباعي
ــــي  ــــة فــ ــ ــــــى جول ــــتمل عل ــــيقية يشــ ــــات موســ ــ ــــج فعالي ــــي برنامــ ــــو، فــ ــ ــــزو غات ــ ــــع لورن مــ
ــن  ــ ــ ــل للعامي ــ ــه ببروكســ ــ ــ ــي فاجي ــ ــ ــو ف ــ ــ ــام البيان ــ ــ ــة أي ــ ــ ــًة فعالي ــ ــ ــمين )متضمن ــ موســ
2015 و2016(. منــــــذ العــــــام 2011، عمــــــل جوليــــــان علــــــى شــــــحذ موهبتــــــه مــــــع كليــــــة 
الملكــــــة إليزابيــــــث للموســــــيقى فــــــي بلجيــــــكا، بإشــــــراف األســــــتاذ عبــــــد الرحمــــــن 

ــــز. ــ ــــواو بيري ــــو جــ ــ ــــراف ماري ــــم بإشــ ــ ــًة، ث ــ ــ ــا بداي ــ الباشــ

كلية الملكة إليزابيث للموسيقى 
افتتحـت كليـة الملكـة إليزابيـث للموسـيقى فـي العـام 1939 كجمعيـة ذات نفع عام. 
وتقـّدم الكليـة، برئاسـة فخريـة مـن جالـة الملكـة بـاوال ملكـة بلجيـكا، فـرص التدريـب 
الموسـيقي االحترافـي، والتطويـر المهنـي بإشـراف أسـاتذة الموسـيقى المقيميـن 
أمثـال خوسـيه فـان دام، أوغسـتين دوميـه، ماريـا جـواو بيريـز، ميغيـل دا سـيلفا، غاري 
هوفمـان وجوقـة أرتميـس الرباعيـة. عبـر شـبكة عاقاتهـا االسـتراتيجية مـن الشـركاء 
الثقافييـن فـي بلجيـكا، مـن بـوزار إلـى فاجيـه، مونايـي ومؤسسـات عديـدة أخـرى، 
فضـًا عـن الشـركاء الدولييـن مـن جميـع أنحـاء العالـم، تمنـح كليـة الملكـة إليزابيـث 
للموسـيقى طابهـا فرصـة االنطـاق فـي الحيـاة المهنيـة، وتقـّدم لهـم الدعـم الكبيـر 
فـي اتخاذهـم خطواتهـم العمليـة األولـى. إلـى جانـب كونهـا تقـّدم برنامـج اإلقامـة 
الفنيـة، والمشـروع المجتمعـي “إكوينوكـس” بـإدارة فنية مـن ماريا جـواو بيريـز، ُتعتبر 
الموسـيقى  يثـري منجـز  بمـا  أوروبـا  فـي  الموسـيقي  لإلبـداع  فريـدًا  الكليـة مختبـرًا 
أسـاتذة  لكبـار  الفنيـة  اإلقامـة  برنامـج  تقديمهـا  لجهـة  معـًا،  واألكاديمـي  العالمـي 
الموسـيقى العالمييـن، والمعلميـن، والموسـيقيين الشـباب الموهوبيـن، والعازفيـن 
المنفرديـن والفـرق )الذيـن يشـاركون فـي الحفـات الموسـيقية الخاصـة بالكليـة أو 
الذيـن يقيمـون فيهـا(. كل عـام، ترحـب كليـة الملكـة إليزابيـث للموسـيقى بانضمـام 
حوالـي 60 مـن الشـباب الموهوبيـن ضمـن برنامجهـا لإلقامـة الفنيـة، يأتـون مـن أكثـر 

مـن 20 دولـة مـن حـول العالـم.

Julien libeer

جوليـــان ليبيـــر



Mr & Mrs bernard de launoit, hoda Al khamis-kanoo, Julien libeer 
and he Dominique Mineur (Ambassador of belgium).

 السيد بيرنارد دو النوا والسيدة عقيلته، هدى الخميس-كانو، 
جوليان ليبير وسعادة دومينيك مينور )سفيرة بلجيكا في اإلمارات(.
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Presented in association with the embassy 
of the Dominican republic to the uAe, 
Aisha syed Castro (accompanied by 
ina Charuachvili) performed niccolò 
Paganini’s violin Concerto no.2 in b Minor 
(la Campanella), Joseph-Maurice ravel’s 
sonata no. 2 in G Major, Julio Alberto 
hernandez’s el Primer beso, Johann 
sebastian bach’s Chaconne, From Partita 
no.2 in D Minor, and edvard Grieg’s sonata 
no. 3 in C minor

بالتعــاون مــع سفــارة جمهـــوريـــة 
الدومينيكــان لــدى دولـــة اإلمــــارات العربيـة 

المتحــدة، قّدمــت عائشــة سّيــد كاستــرو 
)باالشتــراك مع إينـــا تشـــارواتشفيلــــي( 

 معزوفات: كونشرتو علــى الكمــان رقــــم 2
مقــام بــي ماينور )ال كامبانيـــال( لنيكولـــو 

باغانينــي، إل بريميــر بيســــو )القبلـــة 
األولـــــى( لخوليـــو ألبيرتـــو هيرنـــانديـــز، 

تشاكوني مــن بارتيتــا رقـــم 2 مقــام دي ماينور 
ليوهان سيباستيان باخ، وسوناتا رقم 3 مقـام 

سـي ماينـــور إلدوارد غريــغ

At the age of 11, Aisha made her debut with the Dominican National 
Symphony Orchestra performing Max Bruch’s Violin Concerto in 
G minor. Early successes paved the way to her acceptance in the 
prestigious Yehudi Menuhin School in 2003. Such accomplishment 
made her the first Latina to be admitted to the school since its 
establishment. Aisha has also performed as a soloist at many festivals 
including the Banstead Arts Festival, Leamington Hastings Festival, the 
Yehudi Menuhin International Music Festival in Gstaad, Switzerland, 
and the Gaida Contemporary Music Festival where she performed 
the world premiere of the Alguirdas Martinaitits violin concerto 
(dedicated to her) with the Lithuanian Chamber Orchestra at the 
National Philharmonic Hall, Vilnius. She has also appeared at the CICA 
International Music Festival, Texas and at the Fontainebleu Summer 
Music Festival by personal invitation of the Artistic Director Phillipe 
Entremont. She has performed in many venues as a soloist including 
the Kauffman Hall in New York, Palacio de Linares in Madrid, Palace of 
the Grand Dukes in Vilnius, Luxembourg Palace in Paris, Fontainebleau 
Palace, Broward Center for the Performing Arts in Florida, Wigmore 
Hall in London, the Organisation of American States in Washington DC 
and Saanen Church in Gstaad.

Last year, Aisha graduated from the Royal College of Music where 
she was a recipient of the Soirée d’Or Scholarship. She also presides 
the Music for Life Foundation, which seeks to bring classical music to 
the disadvantaged. Aisha plays a 1690 Antonio Stradivarius and an 
Antonius Pelizon, both kindly on loan from Florian Fine Violins.

the embassy of the Dominican republic 
The relationship between the UAE and The Dominican Republic dates 
back to 2008 when HH Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan met 
President Leonel Fernandez during a state visit to the capital. As a 
direct result, the Embassy of the Dominican Republic to the UAE was 
established in Abu Dhabi. Since then, a number of reciprocal high rank 
visits have taken place between the two countries. 

ظهــرت عائشــة ســّيد كاســترو ألول مــرة فــي ســن الحاديــة عشــرة مــع أوركســترا 
للمؤلــف  لكمــان  ا مقطوعــات  ء  دا أ فــي  لوطنيــة  ا لســيمفونية  ا لدومينيــكان  ا
الموســيقي األلمانــي الشــهير ماكــس بــروخ علــى مقــام ســي ماينــور، وقــد مّهــدت 
نجاحاتهــا المبكــرة الطريــق لقبولهــا فــي معهــد الموســيقى العالمــي الراقــي مدرســة 
اإلنجــاز، جعــل منهــا األمريكيــة  2003. مثــل هــذا  العــام  يهــودي مينوهيــن فــي 
الاتينيــة األولــى التــي تــم قبولهــا فــي المدرســة منــذ تأسيســها. قّدمــت عائشــة 
عــروض العــزف الموســيقي فــي العديــد مــن المهرجانــات بمــا فيــه مهرجــان بانســتيد 
للفنــون، مهرجــان ليمينغتــون هاســتينغز، مهرجــان يهــودي مينوهيــن الدولــي 
للموســيقى فــي غشــتاد بسويســرا، ومهرجــان غايــدا للموســيقى المعاصــرة حيــث 
ــة خصيصــًا ألجلهــا(  قّدمــت كونشــيرتو الكمــان مــن ألغيــرداس مارتيناتــس )المكتوب
مــع األوركســترا اللتوانيــة لموســيقى الحجــرة فــي القاعــة الوطنيــة الفلهارمونيــة، 
للموســيقى  الدولــي   CICA مهرجــان  فعاليــات  فــي  شــاركت  كمــا  فيلنيــوس. 
بتكســاس فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وفــي مهرجــان فونتاينبلــو الصيفــي 
إنتريمونــت.  الفنــي للمهرجــان فيليــب  المديــر  للموســيقى بدعــوة شــخصية مــن 
قّدمــت عائشــة كاســترو فــي العديــد مــن األماكــن عروضــًا كعازفــة منفــردة بمــا فــي 
ذلــك قاعــة كوفمــان فــي نيويــورك، قاعــة قصــر ليناريــس فــي مدريــد، قاعــة قصــر 
كبــار النبــاء فــي فيلنيــوس، قصــر لوكســمبورغ فــي باريــس، قاعــة فونتينبلــو، مركــز 
بــرووارد لفنــون األداء فــي واليــة فلوريــدا، قاعــة ويغمــور فــي لنــدن، ومنظمــة الواليــات 

األمريكيــة فــي واشــنطن العاصمــة، وكنيســة ســانين فــي غشــتاد.

فــي العــام الماضــي، تخّرجــت عائشــة مــن الكليــة الملكيــة للموســيقى حيــث كانــت 
تــرأس مؤسســة  اليــوم،  Soirée d’Or، وهــي  حاصلــة علــى منحــة تعليميــة مــن 
“موســيقى ألجــل الحيــاة”، والتــي تســعى إلــى تشــجيع اســتمتاع المحروميــن فــي 
المجتمــع بروائــع الموســيقى الكاســيكية. تعــزف عائشــة علــى كمانيــن، أحدهمــا 
كمــان أنطونيــو ســترافيداريوس، صناعــة العــام 1690، وكمــان أنطونيــوس بيليــزون، 

وكاهمــا معــاران مــن شــركة فلوريــان العالميــة للكمــان.

سفارة جمهورية الدومينيكان
تعــود بدايــات العاقــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة الدومينيــكان 
الــى العــام 2008 عندمــا التقــى الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
ليونيــل  الرئيــس  المســلحة،  للقــوات  األعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي،  عهــد  ولــي 
فرنانديــز خــال زيــارة رســمية إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وإثــر هــذا اللقــاء، 
تــم تأســيس ســفارة جمهوريــة الدومينيــكان فــي أبوظبــي. ومنــذ ذلــك الحيــن، قامــت 

وفــود البلديــن بالعديــد مــن زيــارات التنســيق الهامــة.

AishA syeD CAstro

ــّيد كاســـترو عائشـــة سـ



he Clara Martinez thedy de safa, Ambassador of the Dominican 
republic, with pianist ina Charuachvili and Aisha syed Castro.

سعادة كالرا مارتينيز تيدي دي صفا، سفير جمهورية الدومينيكان في 
اإلمارات، مع عازفة البيانو إينا تشارواتشفيلي وعائشة سّيد كاسترو.
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Presented in association with the embassy 
of Canada and the embassy of Poland to the 
uAe, lisiecki performed Johann sebastian 
bach’s Chorale Preludes: Wachet Auf, ruft uns 
Die stimme; ich ruf Zu Dir, herr Jesu Christ 
(busoni), Partita no. 2 in C minor; ignacy 
Jan Paderewski’s 3 humoresques de Concert 
and nocturne in b-flat Major, op. 16 no. 4; 
Felix Mendelssohn’s rondo Capriccioso and 
Frédéric Chopin’s études

بالتعـــاون مـــع سفـــارتـــي كنــــدا وبــولنـــدا 
لــدى دولة اإلمـــارات العربيــة المتحـــدة، قـــّدم 

ليشيتسكـــي معزوفـــات: تمهيــد افتتاحـــي 
كـــورال: “إستيقـــظ علــى أصواتنــــا” و “أدعــــو لـك 
مخّلصــــي” وبارتيتـــا رقـــم 2 مقـــام ســي ماينـــور 

ليوهـــان سيباستيــــان بـــــاخ، ثالثية هــوميريســـك 
ونــوكتــورنه مقـــام بــــي فـــالت ماجـــور مقطــع 

16 رقــم 4 إلغنـاتسه يان بادرفسكي، وروندو 
كابريتشوزو لفيليكــس منـــدلســون، والـــدراســــات 

العشـــر لشوبــــان

Jan Lisiecki began studying piano at the age of five, making his orchestral 
debut at nine. He has since performed at many of the world’s leading 
concert halls with many of its finest conductors and orchestras. At 15, he 
signed exclusively with Deutsche Grammophon, releasing two albums. 
Highlights of recent years include his BBC Proms debut with Antonio 
Pappano and the Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia and 
engagements with Orchestre de Paris and New York Philharmonic. 

In his review, The National newspaper’s Rob Garratt wrote, “[Jan 
Lisiecki] began the evening’s programme where it all began for him, 
with Bach. First came two short, contrasting choral preludes, arranged 
for piano by Italian virtuoso Ferruccio Busoni. Tantalising the audience 
with his elegiac execution, Lisiecki’s grasp of the great master truly 
became apparent on the lengthy Partita No. 2 in C Minor, as he 
inventively mined his instrument’s dynamic potential to breathe fresh 
human profundity into Bach’s typically tight, mathematical melodies.

Lisiecki ended the first half of his performance with the rustic carnival of 
Mendelssohn’s Rondo Capriccioso, a riotously schizophrenic showdown 
requiring cartoon-like levels of dexterity, which Lisiecki gamely provided, 
rocking his head from side to side as if in a trance, not looking at the keys, 
as if dazzled by his own finesse. All this was a warm-up for what was to 
come next. Stripping off his jacket for the second half, the birthday boy 
sat down to climb the mountain of Chopin’s revolutionary first 12 Études…
Polishing off the dozen short pieces in a little under 30 minutes, the 
performance was both a brazen display of technique and a roller-coaster 
ride through the depths of worldly emotion.

The famous third (Triste) and closing 12th (Revolutionary) were 
familiar crowd-pleasers, but it was the reflective fifth and 11th that best 
showcased Lisiecki’s gift for welling deep into the score’s emotional 
core.The appreciative audience was repaid with a spine-tingling encore 
of Chopin’s haunting Nocturne in C Sharp Minor (Posthumous). A 
magnificent end to the new Festival Recital Series.”

بـدأ يـان ليشيتسـكي دراسـة العـزف علـى البيانـو وهو في سـن الخامسـة، وقـّدم أول 
مشـاركة أوركسـترالية لـه وهـو فـي التاسـعة، وأّدى، منـذ ذلـك الحيـن، فـي العديـد 
مـن كبريـات القاعـات الموسـيقية الرائـدة فـي العالـم مـع نخبـة مـن خيـرة قـادة وفـرق 
مـع دويتشـه  عقـدًا حصريـا  وّقـع  الخامسـة عشـرة  فـي سـّن  العالميـة.  األوركسـترا 
أبـرز مشـاركاته فـي السـنوات  ألبوميـن موسـيقيين. وتتضمـن  غراموفـون، وأصـدر 
األخيـرة عزفـه األول مـع البـي بـي سـي، برفقـة أنطونيـو بابانـو واألوركسـترا االكاديميـة 
الوطنيـة دي سـانتا سيسـيليا، وتعاقـده مـع كلٍّ مـن أوركسـترا باريـس وأوركسـترا 

الفيلهارمونيـة. نيويـورك 

كتـب روب غـارات فـي مقالتـه فـي صحيفـة ذا ناشـيونال: “اسـتهل يـان ليشيتسـكي 
بـاخ جـاءت اسـتهاالته  برنامـج األمسـية كأّن كل شـيء ممهـٌد لعزفـه لنفسـه، مـع 
التـي  الكوراليـة  المقدمـات  النقيـض جـاءت  الموسـيقية قصيـرة جـدًا بدايـًة، وعلـى 
أعّدهـا للعـزف علـى البيانو الموهـوب اإليطالـي فيروتشـيو بوسـوني، مبهـرًا الجمهور 
مـع أدائـه الرثائـي الجنائـزي، اسـتمد ليشيتسـكي قـوة الموسـيقار الكبيـر فـي أروع 
2 علـى مقـام سـي ماينـور، مطلقـًا بأسـلوبه  مـا ألّـف مـن موسـيقى، المعزوفـة رقـم 
المبـدع اإلمكانـات الديناميكيـة آللتـه وهـي تتنفـس بعمـق إنسـاني جديـد ألحـان بـاخ 

الخانقـة بشـكل صـارم بمعادلهـا الموسـيقي الحسـابي”. 

أنهـى ليشيتسـكي النصـف األول مـن األمسـية مـع الكرنفـال الريفـي مـن مندلسـون 
وتتطلـب  شـخصاني  فصـام  لـة  حا تبـرز  لتـي  ا  ، “رونـدو” لمبهـرة  ا المعزوفـة  فـي 
مسـتويات أقـرب إلـى أداء الرسـوم المتحركـة ومـا يميـزه مـن البراعـة، التـي امتلكهـا 
ليشيتسـكي ببسـالة، هـّز رأسـه مـن جانـب إلـى آخـر كمـا لـو كان فـي غيبوبـة، حتـى 
أنـه لـم يكـن ينظـر إلـى مفاتيـح البيانـو، كمـا لـو كان مبهـورًا بجـودة أدائـه المتفـرد، 
والخـاص بـه دون سـواه. كل ذلـك كان تمهيـدًا لمـا سـيحدث الحقـًا، خلـع سـترته فـي 
النصـف الثانـي، فتـى عيـد الميـاد جلـس ليحلق مـع المعزوفـات األولـى اإلثنتي عشـرة 
30 دقيقـة،  مـن روائـع شـوبان، كأّنـه كان يعيـد لهـا نصوعهـا وألقهـا فـي أقـل مـن 
كان األداء مبهـرًا فـي كل شـيء، فـي العـرض الصـارخ للتقنيـة، والركـوب البهلوانـي 
الثالثـة  المعزوفتـان  العاطفـي.  واالنجـذاب  الشـغف  عوالـم  فـي  لألنفـاس  الخاطـف 
“تريسـتي” واألخيـرة “ريفليوشـينري أو الثـوري” الشـهيرتان بيـن مقطوعـات شـوبان 
االثنتـي عشـرة، كانتـا مألوفتيـن فـي إمتاعهمـا الجمهـور، ولكـن الحركتيـن الخامسـة 
والحاديـة عشـرة كانتا أفضـل هدية، عـرض عبرهمـا ليشيتسـكي مهاراتـه العالية في 
التحليـق عاليًا مـع الجمهـور المنبهـر بأدائه السـاحر. مسـك الختـام والنهايـة المتفردة 
الموسـيقى  بروعـة  المنخطـف  الجمهـور  مـع  كان  المهرجـان،  أمسـيات  لسلسـلة 

الهادئـة لشـوبان علـى مقـام سـي ماينـور الصاخـب لمعزوفـة “بوسـثوموس”.

JAn lisieCki

يان ليشيتسـكي



Jan lisiecki, he Adam krzymowski (Ambassador of Poland) 
and Mrs krzymowski.

Jan lisiecki celebrates his 20th birthday with a post-concert cake!

يان ليشيتسكي يحتفل بعيد ميالده العشرين بكعكة ما بعد الحفل

يان ليشيتسكي، سعادة آدم كرشيموفسكي )سفير بولندا في اإلمارات( 
والسيدة عقيلته.
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A brazen display of technique and 
a roller-coaster ride through the 
depths of worldly emotion.

ز  ا بـــر إل بـــة  خال يًة  مشـــهد ء  ا د أل ا ن  كا
 التقنيـــات، ومـــا يشـــبه ركـــوب قطـــار 

المالهي بمشاعر متدفقة عميقة.

“

“
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 البرنامج التعليمي
والمجــتمعي

eDuCAtion & 
CoMMunity
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Abu Dhabi schools & Centres – 
3rd to 30th March 2015
Ah Ruem Ahn, Jan Lisiecki, Aysha Syed Castro and members of the 
Budapest Festival Orchestra inspired students in schools and music 
centres across Abu Dhabi.

 المدارس والمراكز الموسيقية في أبوظبي -
3 إلى 30 مارس 2015

آروم آن، يان ليشيتسكي، عائشة سيد كاسترو، وأعضاء من أوركسترا مهرجان 
بودابست قاموا بزيارة الطاب في المدارس والمراكز الموسيقية في أبوظبي تحفيزًا 

لإللهام لديهم وتشجيعًا لإلبداع.

bACk to sChool

العودة إلى المدارس
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Where Are the neiGhbours?

أيـــن الجيـــران؟

Fujairah, sharjah, Abu Dhabi & Al Ain – 
4th, 5th, 11th & 12th March 2015
Students of Sharjah City for Humanitarian Services performed an 
adaptation of Mahmoud Diab’s novel ‘Strangers Don’t Drink Coffee’, 
featuring the poetry of Mahmoud Darwish. 

 الفجيرة والشارقة وأبوظبي والعين -
4 و5 و11 و12 مارس 2015

قّدمــوا  الســمعية  اإلعاقــة  ذوي  مــن  اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة  مدينــة  طلبــة 
العمــل المســرحي الــذي يســتمد أحداثــه مــن روايــة محمــود ديــاب “الغربــاء ال يشــربون 

القهــوة”، المســتوحاة مــن قصائــد الشــاعر الكبيــر محمــود درويــش.

In association with بالشراكة مع
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various schools – 4th to 12th March 2015
As part of ADMAF’s partnership with New York City’s Carnegie Hall, 
Decoda – an affiliate ensemble of Carnegie Hall – delivered interactive 
concerts in Abu Dhabi’s schools as well as a residency for talented 
musicians, which culminated in the premiere of a new work inspired by 
the capital during the Young Musicians’ Concert.

عدة مدارس في أبوظبي - 4 إلى 12 مارس 2015
والفنون وكارنيغي  للثقافة  أبوظبي  بين مجموعة  الشراكة  تفعيـــــل  إطـــــار  فـــي 
في  تفاعلية  عروضًا  “ديكودا”،  الموسيقية  المجموعة  قدمت  نيويورك  من  هول 
الطلبة  الدولة، بمشاركة  للفرقة في  الفنية  اإلقامة  برنامج  أبوظبي ضمن  مدارس 
تأليف معزوفة موسيقية  والتي أسفرت عن  الشابة  الموسيقية  المواهب  أصحاب 

مستوحاة من عملهم مع الفرقة، تم تقديمها في حفل “يوم المواهب الشابة”.

CArneGie hAll  
MusiC resiDenCy v: DeCoDA

 برنامج اإلقامة الموسيقية مع
“ديكودا” من كارنيغي هول
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Abu Dhabi Corniche – 5th to 6th March 2015
The event brought together hundreds of people who showcased their 
innovative projects and inspiring prototypes. Visitors joined Emirati 
artist Jalal Luqman in the creation of a community sculpture inspired by 
the innovators of the world.

كورنيش أبوظبي - 5 و6 مارس 2015
جمعت هذه الفعالية المئات من الموهوبين من أفراد المجتمع اإلماراتي والمقيمين 
 ، تهم عا ا بد إ و تهم  ا ر بتكا ا ضت  ستعر ا و  ، ة لمتحد ا بية  لعر ا ت  ا ر ما إل ا لة  و د في 
ومشاريعهم التكنولوجية والنماذج العلمية التي يصنعونها، وقد انضم العديد 
من هذه المواهب إلى الفنان التشكيلي اإلماراتي جال لقمان في سعيه إلنجاز عمل 

فني للجمهور بإلهام من التجارب العالمية الفنية الرائدة في التشكيل.

innovAtor 2015 

فعالية المبتكر 2015

Presented by بتقديم من
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Abu Dhabi theatre - 4th & 5th March 2015
Commissioned by Shakespeare’s Globe (UK), the Chicago hip-hop 
sensation Q Brothers arrived in Abu Dhabi fresh from an international 
tour. Inventive, intelligent and street smart, they turned the volume 
up on Shakespeare’s timeless rhymes and rhythms. Written, directed 
and music by GQ and JQ. Developed with Rick Boynton. Chicago 
Shakespeare Theater and Richard Jordan Productions present the Q 
Brothers' 'Othello: The Remix'. In partnership with Art for All.

مسرح أبوظبي - 5 مارس 2015
بتكليف حصري من “شكسبير غلوب”، وضمن جولتها العالمية، حّطت فرقة الهيب 
عمًا  الفرقة  قّدمت  أبوظبي.  العاصمة  رحالها في  األخوة كيو من شيكاغو  هوب 
مسرحيًا مبتكرًا لرائعة شيكسبير “أوثيّلو” بطريقة ذكية عصرية شبابية صدحت 
جي  وموسيقى:  وإخراج  تأليف  الساحرة.  األصلية  الشكسبيرية  القوافي  بأنغام 
كيو وسي كيو. تطوير العمل المسرحي: ريك بيوتن. مسرح شيكسبير شيكاغو 
& ريتشارد جوردان لإلنتاج الفني يقّدمان العمل المسرحي لألخوين كيو: "أوثيّلو: 

ريمكس". بالتعاون مع آرت فور أول الفن للجميع.

othello: the reMix

أوثيّلـــو: ريمكـــس

Job No: 263210 Client:  Senaat  Campaign: Corporate Height : 220 Width : 150 Publication: XXXXXXXX Insertion Date: 08/02/2014  

CONTRIBUTING TO ABU DHABI’S 
INDUSTRIAL SUCCESS

نساهم في نجاح
القطاع الصناعي إلمارة أبوظبي

senaat.co
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CulturAl exCellenCe 
FelloWshiP

ــــــي ــــز الثقاف ــ ــــة التمي ــ منح

Dubai – 7th March 2015
The elite group of Emirati pioneers and protégés explored the cultural 
and creative industries of the UAE during the 2015 Abu Dhabi Festival, 
as part of this two-year professional development programme.

دبي - 7 مارس 2015
2015، اجتمع رواد األعمال اإلماراتيون المبدعون  ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 
المنتسبون لبرنامج “منحة التميز الثقافي”، برنامج تطوير األعمال االحترافي الذي 
يمتد لمّدة عامين، في لقاء تشاوري وندوة علمية للتباحث حول أفضل الممارسات 

في الميادين الثقافية والصناعات اإلبداعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

In association with بالشراكة مع
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novotel Al bustan Abu Dhabi – 8th March 2015
Musicians from different cultures and musical genres joined forces 
to celebrate International Women’s Day: Hend Zouari (qanoun), Gwen 
(accordion), Amal (violin), Malika (percussion) and Meriem (oud).

فندق نوفوتيل البستان، أبوظبي - 8 مارس 2015
عالمية  ثقافات  من  النجمات  الموسيقيات  قّدمت  العالمي،  ة  لمرأ ا بيوم  احتفاالً 
متعددة، روائع إيقاعات الموسيقى الشرقية واألغاني التقليدية: هند زواري )قانون(، 

غوين )أكورديون(، آمال )الكمان(، مليكة )الطبلة(، ومريم )العود(.

DiWAn orientAl MusiC ConCert 

حفـــل ديـــوان للموســـيقى الشـــرقية

Presented by the Galleria – 10th March to 10th April 2015
Artworks by the students of Abu Dhabi and Al Ain schools were unveiled 
in the capital – the result of Islamic geometrical design workshops by 
The Prince’s School of Traditional Arts.

الغاليريا - 10 مارس إلى 10 أبريل 2015
من  إنتاجها  تم  التي  الفنية  أعمالهم  والعين  أبوظبي  جامعة  من  طاب  عرض 
قبلهم إثر مشاركتهم في ورش العمل الفنية حول التصميم الهندسي والفنون 

التقليدية اإلسامية، التي قّدمتها مدرسة أمير ويلز للفنون التقليدية.

islAMiC Art exhibition

معرض الفن اإلســـالمي

بتقديم من
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Zayed higher organisation Al Ain Centre for Care & 
rehabilitation – 9th March 2015
The UK’s leading musician development and outreach organisation, Live 
Music Now, represented by The Spencer-Strachan Duo, engaged special 
needs children and young people during their 2015 residency, resulting in 
a fun-filled group performance. Earlier in February, they also worked with 
The Future Centre for Special Needs in ‘Pitch Pulse & Pizzazz!’. 

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات 
الخاصة في العين - 9 مارس 2015

قّدم مهرجان أبوظبي “اليف ميوزيك ناو” المؤسسة الموسيقية الرائدة في مجال 
ممثلًة  المتحدة،  المملكة  من  الموسيقى،  بأهمية  المجتمعية  والتوعية  التطوير 
بالثنائي “سبنسر- ستراتشان” اللذين شاركا الطاب من ذوي االحتياجات الخاصة خال 
فترة إقامتهما الفنية في تقديم أداء جماعي حافل بالمرح، كما كان الثنائي قد عما 
مع مركز المستقبل لذوي االحتايجات الخاصة في شهر فبراير من العام نفسه في 

تقديم العرض “بيتش بولز أند بيتزاز”.

MusiC is For shArinG

الموسيقى للجميع من اليف ميوزيك ناو

In association with بالشراكة مع
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uAe university & the space – twofour54 
 – 11th to 24th March 2015
Curated by UAE University’s Philosophy Department, the talks explored 
the meaning of creativity: ‘The Body, the Brain: Symbolic Expression & its 
Experience’; ‘Irony & Emotions in Fiction & Philosophy’; and ‘The Wonder 
of Art’.

جامعة اإلمارات العربية المتحدة و ذا سبيس “المكان” - 11 
إلى 24 مارس 2015

أقيمت سلسلة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  الفلسفة في جامعة  بتنسيق من كلية 
من الندوات الحوارية ، تستكشف الجوانب الفلسفية للفنون: “الجسد والدماغ: حالة 

االنفصام”، “السخرية والعواطف في الخيال والفلسفة”، “روعة الفنون”.

the CAve

الكهـــف
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Al Ain, Abu Dhabi, sharjah – 11th, 12th & 17th March 2015
Delivered by leading figures from ADMAF’s international partners, this 
year’s series featured ‘Music Transmission’ by Bernard de Launoit, 
Executive President of The Queen Elisabeth Music Chapel (Belgium) 
and ‘Arab Cultural Production in the Digital Age’ by Dr Dina Matar of The 
University of London’s School of Oriental & African Studies. In addition, 
the internationally renowned architect Rem Koolhaas delivered an 
engaging lecture at American University of Sharjah.

العين، أبوظبي، الشارقة - 11 و12 و17 مارس 2015
المفيــدة  المعلومــات  قّدمــت  التــي  االبتكاريــة  المحاضــرات  مــن  جديــدة  سلســلة 
والممتعــة بمشــاركة كبــار األكاديمييــن والفنانيــن مــن الشــركاء واألصدقــاء الدولييــن 
لمجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون تضّمنــت: “التحــول بالموســيقى” لبرنــارد دو 
لونــوا، الرئيــس التنفيــذي لكليــة الملكــة إليزابيــث للموســيقى )بلجيــكا(، “اإلنتــاج 
الدراســات  الرقمــي” للدكتــورة دينــا مطــر، مدرســة  العربــي فــي العصــر  الثقافــي 
الشــرقية واإلفريقيــة، جامعــة لنــدن، باإلضافــة إلــى محاضــرة للمهنــدس المعمــاري 

الشــهير ِرم كــوالس فــي الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة.

Abu DhAbi FestivAl leCtures

محاضـــرات مهرجـــان أبوظبـــي
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younG Artists’ DAy

ـــوم المواهـــب الشـــابة ي

Abu Dhabi theatre – 14th March 2015
After a tough selection process, students from ten lucky schools were 
invited to perform before a live audience in a daytime concert of music, 
movement and visual art.

مسرح أبوظبي - 14 مارس 2015
من  لموهوبين  ا لطلبة  ا من  مجموعة  ر  اختيا تّم  الصعبة،  ر  االختيا عملية  بعد 
المتميزة في  إبداعاتهم  الجمهور حيث برزت  أمام  أداًء حيًا  عشر مدارس ليقّدموا 

الموسيقى، فنون األداء والفنون التشكيلية.
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younG MusiCiAns’ ConCert

 حفل الموسيقيين الشباب مع “ديكودا”
من كارنيغي هول

Abu Dhabi theatre – 14th March 2015
As part of ADMAF’s partnership with New York City’s Carnegie Hall, the 
evening concert presented a group of young musicians from Abu Dhabi 
performing an original composition written with Decoda, an affiliate 
ensemble of Carnegie Hall.

مسرح أبوظبي - 14 مارس 2015
في إطار تفعيل الشراكة بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وكارنيغي هول 
الموسيقية “ديكودا”، عروضًا تفاعلية في مدارس  المجموعة  من نيويورك قدمت 
الطلبة أصحاب  الدولة، بمشاركة  للفرقة في  الفنية  اإلقامة  برنامج  أبوظبي ضمن 
المواهب الموسيقية الشابة والتي أسفرت عن تأليف معزوفة موسيقية مستوحاة 

من عملهم مع الفرقة، تم تقديمها في حفل “يوم المواهب الشابة”.
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the 11th eMirAtes internAtionAl 
PeACe MusiC FestivAl

 مهرجـــان اإلمـــارات الدولـــي الحـــادي عشـــر
لموســـيقى الســـالم

Dubai, Ajman, Al Ain, Abu Dhabi – 
15th to 19th March 2015
Young musicians from different countries demonstrated the magic of 
music on a nationwide tour. Featuring the Emirates Youth Symphony 
Orchestra, Premiere Music College of Prague Youth Symphony 
Orchestra and the Bielsko-Biala Music School Orchestra from Poland.

 دبــــي، عجمــــان، العيـــن وأبوظبـــي - 
15 إلى 19 مارس 2015

احتفـــاًء بعقـــد مـــن تجربـــة الشـــباب مـــع الموســـيقى، قـــام أعضـــاء أوركســـترا اإلمـــارات 
الســـيمفونية للناشـــئة وأوركســـترا شـــباب كليـــة بريمييـــر للموســـيقى فـــي بـــراغ 
ـــة حـــول اإلمـــارات، قّدمـــوا فيهـــا  ـــاال الموســـيقية بجول وأوركســـترا مدرســـة بيلســـكو- بي

روائـــع الموســـيقى الكاســـيكية.



148 149

Al Mushrif Primary school – 16th March 2015
Dominick Farinacci (trumpet) and Richard D. Johnson (piano) showed 
schoolchildren how different cultures and people communicate through 
music in a series of interactive workshops. Additional schools were 
visited outside the Festival.

مدرسة المشرف االبتدائية - 16 مارس 2015
قّدم كل من دومينيك فاريناتشي )بوق( وريتشارد دي جونسون )بيانو( سلسلة 
من ورش العمل الموسيقية التفاعلية ألطفال المدارس أطلعاهم فيها على اختاف 
ما  في  التواصل  تعزز  عالمية  كلغة  الموسيقى  وأهمية  الشعوب  بين  الثقافات 

بينهم. تم زيارة العديد من المدارس خارج أوقات المهرجان.

MeloDy, hArMony & rhythM

نغـــم وإيقـــاع

In association with بالشراكة مع
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the Christo & JeAnne-ClAuDe 
AWArD 2015

ـــزة كريســـتو وجـــان كلـــود 2015 جائ

new york university Abu Dhabi – 
16th March to 2nd April 2015 
Presented by New York University Abu Dhabi Institute, in partnership 
with ADMAF, this year’s award-winning piece ‘Keswa’ by American 
University of Sharjah students Nada Al Mulla and Salwa Al Khudairi 
was unveiled before a nationwide tour. 

Patron: HH Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان

 جامعة نيويورك أبوظبي -
16 مارس إلى 2 أبريل 2015

نيويورك  جامعة  معهد  قّدم  والفنون،  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  مع  بالتعاون 
أبوظبي جائزة هذا العام لمشروع “كسوة” للطالبتين ندى الما وسلوى الخضيري 
الفائز وعرضه  العمل  الستار عن  إزاحة  الشارقة، وتمت  األمريكية في  الجامعة  من 

للجمهور قبل انطاقه في جولة العرض عبر اإلمارات.
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CineMA eMirAti Art therAPy exhibition

الســـينما اإلماراتيـــة معـــرض العـــالج بالفنـــون

the space, twofour54 – 18th to 19th March 2015
The series of screenings and director’s talks featured ‘Sundress’ by 
Saeed Salmeen Al Murry; ‘Amal’ by Nujoom Al Ghanem; ‘The Brain that 
Sings’ by Amal Al Agroobi; and ‘Origins’ by Mike Cahill, in partnership 
with EWS-WWF.

the space, twofour54 – 18th to 25th March 2015
Testifying to the benefit of art therapy, the community artwork created 
by members of the Osturaa Support Alliance was the result of a series 
of workshops.

ذا سبيس “المكان”، توفور54 - 18 و19 مارس 2015
عروض لمجموعة من األفام القصيرة تلتها حوارات مع مخرجيها المتميزين، “ثوب 
ألمل  العقل”  “أنشودة  الغانم،  لنجوم  “أمل”  المري،  سالمين  لسعيد  الشمس” 
الفطرية  للحياة  اإلمارات  بالتعاون مع جمعية  لمايك كاهيل،  و”األصل”  العقروبي، 

والصندوق العالمي لصون الطبيعة.

ذا سبيس “المكان”، توفور54 - 18إلى 25 مارس 2015
انطاقًا من وعيه بأهمية العاج بالفنون، قّدمت “مجموعة أسطورة للدعم” ورش 
فريق  أعضاء  زه  بإنجا قام  متكامل  فني  بعمل  اختتمتها  مجتمعية  فّنية  عمل 

المجموعة.
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new york Film Academy Abu Dhabi & university of 
sharjah – 18th & 23rd March 2015
This year’s discussion series bringing together students and filmmakers 
welcomed Salem Brahimi ('The Colonel', 'Killer of Small Fishes', 'Let 
Them Come', 'Abd El Kader') and Manish Pandey ('Senna', 'Figlio' and 
'Ferrari - La Scuderia'). 

أكاديمية نيويورك لألفالم في أبوظبي وجامعة الشارقة - 
18و23 مارس 2015

سلسلة شيقة من اللقاءات الحوارية التي جمعت بين الطاب وصناع األفام وكتاب 
األسماك  “قاتل  “الكولونيل”،  أعماله  اإلبراهيمي عن  تحّدث سالم  السيناريو، حيث 
الصغيرة”، “فليأتون”، و”عبد القادر”. أّما مانيش بانداي فتحّدث عن أفامه “سينا”، “فيليو 

والفراري”، و”ال سكوديريا”.

FilMMAkers’ rounDtAbles

األفالم صانعي  مع  حوارية  لقاءات 
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Abu DhAbi internAtionAl 
Poetry FestivAl

مهرجـــان أبوظبـــي العالمـــي للشـــعر

Paris-sorbonne university Abu Dhabi – 
19th March 2015 
The inaugural, family-friendly edition offered a range of poetry and 
spoken word performances, workshops and talks by leading Emirati, 
Arab and Western artists. Organised by Rooftop Rhythms.

 جامعــة باريـــس-الســوربـــون أبـوظبــــي -
19 مارس 2015

تضمنت هذه الفعالية عروضًا متنوعًة ولقاءات ثقافية حافلة بروائع الشعر واإللقاء، 
ومجموعة من ورش العمل والندوات الحوارية قّدمها عدد من الشعراء من اإلمارات 

والوطن العربي ونظراؤهم من دول العالم األخرى. بتنظيم من روفتوب ريذمز.



novo Cinema, World trade Centre – 21st March 2015
A community celebration of the spoken word presented in Arabic and 
English saw performances by poets including Salem Shukri Attas, Ahmed 
Al Amiri, Khaled Bin Smeda, Eman Al Hashimi, Patricia Smith and Kane 
Smego, all introduced by Dorian Rogers.

سينما نوفو، المركز التجاري العالمي - 21 مارس 2015
للغتين  با  ، قة لمنطو ا لكلمة  ا و ي  لشعر ا ع  ا بد إل با لمجتمع  ا لية  حتفا ا
عة  مجمو قبل  من  لشعـــر  ا ء  لقا إ ض  و عـــر ت  شهد  ، يــة نكليز إل ا و بيــة  لعر ا
لد خا  ، ي مير أل ا حمـــد  أ  ، س عطـــا ي  شكـــر لــــم  سا  : بينهــم ء  ا لشعـــر ا  من 
من  ُمقّدمة  سميغو،  ين  وكا سميث  تريشيا  با لهاشمي،  ا ن  يما إ  ، صميدة  بن 

دوريان رودجرز.

WorD to the rhythM

إيقاعات وحروف
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FestivAl in FoCus

المهرجـــان تحت الضوء

emirates Palace – 20th to 30th March 2015
Juan Diego Flórez faced some of his biggest critics after they watched a 
rehearsal of ‘A Night at the Opera’ at Emirates Palace.

قصر اإلمارات - 20 إلى 30 مارس 2015
المتميز من طلبة  “نّقاد” ومتذوقي فّنه  التقى خوان دييغو فلوريث مجموعة من 

المدارس عقب حضورهم تدريبات حفل “أمسية األوبرا” في قصر اإلمارات.



إصـــدار كتـــاب “الفـــن في اإلمـــارات”

emirates Palace Gallery – 20th March 2015 
HE Sheikh Nahayan Mubarak Al Nahyan, UAE Minister of Culture, 
Youth & Community Development, Patron of ADMAF and the Abu 
Dhabi Festival presented the first copy to Waha Capital. This major 
book presents an inspirational snapshot of today’s Emirati visual 
arts scene. ‘The Art of the Emirates’, which received the 2015 Sharjah 
International Book Fair Award for Emirati Foreign Translated Book, is the 
first ADMAF publication to be available in bookstores across the Gulf  
and Lebanon.
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غاليري قصر اإلمارات - 20 مارس 2015
قـــدم معالـــي الشـــيخ نهيـــان مبـــارك آل نهيـــان وزيـــر الثقافـــة والشـــباب وتنميـــة 
المجتمـــع، راعـــي ورئيـــس مجموعـــة أبوظبـــي للثقافـــة والفنـــون، راعـــي مهرجـــان 
“الواحـــة  لشـــركة  اإلمـــارات”  فـــي  “الفـــن  كتـــاب  مـــن  األولـــى  النســـخة  أبوظبـــي، 
ُمترَجـــم  إماراتـــي  الحائـــز علـــى جائـــزة أفضـــل كتـــاب  الكتـــاب  كابيتـــال”. ويقـــدم 
مـــن معـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب 2015، لمحـــة ملهمـــة عـــن مشـــهد الفـــن 
ــات  ــي المكتبـ ــارات” فـ ــي اإلمـ ــن فـ ــاب “الفـ ــر كتـ ــر. يتوفـ ــي المعاصـ ــكيلي اإلماراتـ التشـ

لـــدول الخليـــج العربيـــة ولبنـــان. علـــى مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون 

In association with باالشتراك مع

the Art oF the eMirAtes: 
book lAunCh
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Ministry oF sCienCe live! 
PoCket siZeD sCienCe

 وزارة العـلـــوم!
العلـــوم بحجـــم الجيــــب

Al Ain & Abu Dhabi – 21st to 23rd March 2015
The journey into science, engineering and invention gave students the 
chance to look at the types of energy, inventors and engineers that have 
shaped the modern world. In partnership with Art for All.

العين وأبوظبي - 21 إلى 23 مارس 2015
الرحلة الشيقة بين عوالم العلوم والهندسة واإلبتكار أتاحت الفرصة أمام الطاب 
لاطاع على روائع المنجزات العملية لكبار العلماء والمخترعين والمهندسين الذين 

صاغوا شكل العلم في العصر الحديث، بالتعاون مع آرت فور أول الفن للجميع.

In association with بالشراكة مع
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the GulF CAPitAl 
ADMAF CreAtivity AWArD 

أبوظبـــي مهرجـــان  مـــن  اإلبـــداع  جائـــزة 
جلف كابيتال

emirates Palace – 22nd to 31st March 2015
Established in 1996, this annual Award recognises the outstanding 
creativity of young arts practitioners.

The 2015 Gulf Capital-ADMAF Creativity Award was presented by HE 
Sheikh Nahayan Mubarak Al Nahyan, UAE Minister of Culture, Youth & 
Community Development, Patron of ADMAF and The Abu Dhabi Festival. 
Winner, Ayesha Jassim Albadi of Zayed University (Dubai) was joined by 
Dr. Karim El Solh, Co-Founder and Chief Executive Officer of Gulf Capital, 
and ADMAF Founder Hoda Al Khamis-Kanoo. Ayesha's portrait ‘M9108’ 
was unanimously chosen by the Award jury and joined the 2014 winner, 

‘Katharina’ by Fatma Fairooz, on display in the Emirates Palace auditorium 
foyer.

قصر اإلمارات - 22 إلى 31 مارس 2015
تهدف “جائزة اإلبداع من مجموعة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون- جلف كابيتال” 
التي تم إطاقها عام 1996 كجزء من برنامج مهرجان أبوظبي التعليمي والمجتمعي، 
إلى تقدير واالحتفاء بالمواهب اإلماراتية الشابة في مختلف مجاالت الفنون. برعاية 
وحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، 
رئيس وراعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، راعي مهرجان أبوظبي، انعقدت 
فعاليات حفل الجائزة التي فازت بها عائشة جاسم البادي من جامعة زايد )دبي( حيث 
تم تكريمها من قبل معاليه، بحضور كلٍّ من سعادة هدى الخميس كانو، ُمؤسس 
أبوظبي،  لمهرجان  الفني  والمدير  المؤسس  والفنون،  للثقافة  أبوظبي  مجموعة 
والدكتور كريم الصلح، رئيس مجلس إدارة شركة غلف كابيتال. وقد اختيرت لوحتها 
M9108 من قبل أعضاء لجنة التحكيم لتشارك الفائزة في الدورة الماضية فاطمة فيروز 

عن لوحتها “كاترينا” في عرض العملين الفائزين في بهو مسرح قصر اإلمارات.

In association with بالشراكة مع
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MusiC in hosPitAls 

الموســـيقى في المستشفيات

Abu Dhabi, Al Ain, ras Al khaimah – 
23rd to 30th March 2015
Fatima Al Hashemi, Eman Al Hashimi, Mohammed Al Awadi and 
Mohammed Al Jahory performed for patients, their families and 
caregivers across the Emirates.

أبوظبي، العين، رأس الخيمة - 23 إلى 30 مارس 2015
قـــدم الفـــنانـــون فاطمة الهاشمي، إيمان الهاشمي، محمد العوضي ومحمد الجوهري 
أرجاء  كافة  في  المستشفيات  من  العديد  في  للمرضى  أدائية  موسيقية  عروضًا 
اإلمارات، وذلك إيمانًا من مهرجان أبوظبي باألثر اإليجابي الكبير للموسيقى في جلب 

الفرح للمرضى وأهاليهم.

In association with بالشراكة مع
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Abu DhAbi FestivAl 
Pre-ConCert tAlks

  مهــرجـــان أبـــوظبــــي
 نـدوات ما قبـل الحفـل

emirates Palace – 23rd March to 2nd April 2015
Prior to the major performances at Emirates Palace, key figures 
offered insight into the evening’s artist and repertoire: Ernesto Palacio 
(A Night at the Opera); Antonio De Rosa & Carla Delfrate (Beethoven 
Violin Concerto); Leif Ove Andsnes (Piano Masterpieces); Stefan Englert 
(The Magic Flute); Bassam Saba, Rami Jaffee and Dawn Elder (Music 
Matters).

قصر اإلمارات - 23 مارس إلى 2 أبريل 2015
بالتزامن مع العروض الفنية العالمية المبهرة التي يقّدمها مهرجان أبوظبي، تقّدم 
ندوات ما قبل الحفات الرئيسية الكبرى في قصر اإلمارات فرصة لكسب مزيد من 
االطاع على هذه العروض الفنية المتميزة والفنانين العالميين المشاركين، وقد قّدم 
هذه الندوات كل من: إرنستو باالسيو حول حفل “أمسية األوبرا”، أنطونيو دي روزا وكارال 
ديلفريت حول أمسية “كونشرتو الكمان لبيتهوفن”، اليف أوفي أندسنس حول أمسية 
“روائع البيانو”، ستيفان إنغلرت حول أمسية “الناي السحري”، بسام سابا ورامي جافي 

وداون إلدر حول أمسية “عندما تهّمنا الموسيقى”. 
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syDney oPerA house 
bAbies ProMs: MeetinG MoZArt

 دار أوبـــرا سيــدنـــي:
التقـــوا مــــوزارت

Abu Dhabi & Al Ain – 24th to 26th March 2015
The Emirates Ensemble, Michelle Doake and Simon Tedeschi introduced 
the work of musical wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart to young 
children. Produced by CDP Kids theatre producers. In partnership with 
Art for All.

أبوظبي، العين - 24 إلى 26 مارس 2015
العبقري  للموسيقي  الخالدة  المعزوفات  متميزة من  لمجموعة  رائع  أكثر من  أداء 
لموسيقيون  ا ر  لصغا ا لألطفال  قّدمه  رت  ا موز ماديوس  أ نغ  فولفغا لمشهور  ا
االستثنائيون من فرقة اإلمارات، وعازف البيانو سيمون تيديشي وميشال دواكي. إنتاج 

سي بي دي أطفال لألعمال المسرحية. بالتعاون مع آرت فور أول الفن للجميع.
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yas Marina – 27th & 28th March 2015
From traditional and classical to hip-hop, indie rock and pop, Yas Marina 
jumped to the beat of cool tunes and great grooves during two days of 
outdoor concerts.

ياس مارينا - 27 و 28 مارس 2015
هوب  لهيب  وا لتقليدية  ا لموسيقى  ا بين  جمع  لذي  ا لفريد  ا لمزيج  ا خال  من 
اإليقاعات  وقع  على  حماسًا  ياس  حلبة  رقصت  والبوب،  روك  إيندي  وموسيقى 
السريعة والروائع الموسيقية األخاذة على مدى يومين من الحفات التي أقيمت في 

الهواء الطلق.

CAPitAl vibes ii
إيقاعـــات العاصمـــة 2
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eArth hour: 
ChAnGe CliMAte ChAnGe

 ساعــــة األرض:
ال لتغيير المناخ

hili Fun City, Al Ain – 28th March 2015
For the fifth consecutive year, the Abu Dhabi Festival celebrated Earth 
Hour, the world’s largest celebration for our planet, with a series of 
workshops for children by the Nutty Scientists.

مدينة ألعــاب الهيلـي، العين - 28 مارس 2015
الحدث  األرض”  أبوظبي فعالية “ساعة  أحيا مهرجان  التوالي  الخامس على  للعام 
العالمي األكبر احتفاًء ببيئة وموارد كوكبنا الجميل، باإلضافة إلى مجموعة من ورش 

العمل لألطفال حول تغير المناخ وآثار ذلك على الكوكب.

In partnership with  بالتعاون مع
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sheikh khalifa Medical City – 30th March 2015
In partnership with the Abu Dhabi Art Hub, 400 schoolchildren across Abu 
Dhabi created a mural made of clay roses for Sheikh Khalifa Medical City, 
which was unveiled during the Abu Dhabi Festival.

مدينة الشيخ خليفة الطبية - 30 مارس 2015
إلنجاز جدارية مصنوعة  اجتمعوا  أبوظبي  العاصمة  أرجاء  400 طالب من مختلف 
حرم  في  وضعها  ليتم  للفنون  أبوظبي  مجمع  مع  بالشراكة  الخزفية  الورود  من 
فعاليات  ضمن  عنها  الستار  زاحة  إ تمت  وقد  الطبية،  خليفة  الشيخ  مستشفى 

مهرجان أبوظبي 2015.

the Artists’ stuDio the WAll oF roses

اســـتديو الفنانيـــن ـــورود ـــط ال ـــة حائ جداري

The Artists’ Studio is an online platform that inspires and informs young 
people about the value of creative thinking and artistic expression. At the 
2015 Abu Dhabi Festival, ADMAF’s Young Media Leaders interviewed the 
Brazilian music legend Sérgio Mendes about his life and career. Watch 
this and other episodes of our intrepid young journalists in conversation 
with the stars of stage and screen online, including Vladimir Ashkenazy 
(conductor), Herbie Hancock (musician/composer), Bill Fontana (artist), 
Al Jarreau (musician/composer), Quincy Jones (musician/composer), 
Kevin Spacey (actor), Bryn Terfel (opera), Oussama Rahbani (musician/
composer); Maxim Vengerov (musician), Naseer Shamma (musician/
composer) and Nujoom Al Ghanem (filmmaker).

استديو الفنانين مبادرة رائدة ومنصة حّية إلعطاء الشباب فرصة مباشرة لمعرفة المزيد 
حول عمل الفنانين وفهم آليات االرتقاء المهني والوظيفي في صناعة الثقافة واإلبداع. 
في دورة مهرجان أبوظبي 2015، قامت مجموعة من المشاركين في برنامج القيادات 
اإلعامية الشابة في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بإجراء حوار مع األسطورة في 
عالم الموسيقى البرازيلي سيرجيو منديز عن حياته وفنه واهتماماته. بإمكانك من 
خال قناة اليوتيوب الخاصة باستديو الفنانين مشاهدة هذا الحوار إلى جانب العديد من 
الحلقات والمقابات التي أجروها الصحفيين الشباب في هذا البرنامج مع نخبة من رواد 
الموسيقى والفنون وأبرز نجوم المسرح والشاشة من بينهم فاديمير أشكينازي )قائد 
أوركسترا(، هيربي هانكوك )موسيقي/ ملحن(، بيل فونتانا )فنان(، آل جارو )موسيقي/ 
ملحن(، كوينسي جونز )موسيقي/ ملحن(، كيفن سبيسي )ممثل(، برين ترفل )أوبرا(، 
)موسيقي(، نصير شّمه  فانغيروف  )موسيقي/ ملحن(، ماكسيم  الرحباني  أسامة 

)موسيقي/ ملحن(، ونجوم الغانم )مخرجة أفام(.

Available online ADMAF96 ADMAF96 متوفر على اإلنترنت
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the space, twofour54 – 31st March 2015
In collaboration with Madarek Publishing, Dar Warak and Hamaleel, Abu 
Dhabi Festival celebrated Arabic literature with the official launch of: ‘Al 
Gharbia: A Bird with Eight Wings’ and ‘Emirati Faces’ by Ali Abu Alreesh; 
‘A Glossary of the Colloquial Emirati Dialect’ by Dr. Faleh Handal; ‘Take Off 
Your Shoes’ by Yasser Hareb; ‘Three Women & A City’ by Alya Ibrahim; 
and ‘Cities: Travelling & Leaving’ by Aysha Sultan.

ذا سبيس، توفور 54 - 31 مارس 2015
تعزيزًا لصناعة التأليف والنشر اإلماراتي، وبالتعاون مع دور النشر “هماليل”، “مدارك”، 
و”ورق”، احتفى مهرجان أبوظبي بالكتاب اإلماراتيين عبر دعم دور النشر في إصدار 
الكتب التالية: “الغربية، طائر بثمانية أجنحة” و”وجوه إماراتية” لألديب اإلماراتي االستاذ 
علي أبو الريش، و”مختصر معجم األلفاظ العامية في دولة اإلمارات العربية المتحدة” 
للباحث والمؤرخ الدكتور فالح حنظل، و”إخلع حذاءك” لياسر حارب، و”مدينة وثاث نساء” 

لعلياء إبراهيم، وكتاب “في المدن والسفر والرحيل” لعائشة سلطان.

uAe Authors At the FestivAl

 رواق الِكتاب
)الكّتاب اإلماراتيون في المهرجان(
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eMirAti insiGhts: 
Artists in ConversAtion

 رؤى إمـاراتيــــة:
لقـــاء حـــواري مــع الفنـانيــــن

emirates Palace Gallery – 1st April 2015
Reem Falaknaz and Ammar Al Attar, two of the UAE’s most dynamic 
Emirati artists whose works are featured in the Festival exhibition 

‘Emirati Insights’, discussed their practice with the 2015 Abu Dhabi 
Festival commissioned artist, Noor Al Suwaidi.

غاليري قصر اإلمارات - 1 أبريل 2015
لقاء حواري جمع بين اثنين من نجوم مشهد التشكيل اإلماراتي المعاصر، الفنانين 
الضوء  تسليط  بهدف  السويدي  نور  بإدارة  فلكناز  وريم  العطار  عمار  اإلماراتيين 
على “رؤى إماراتية”، وما هدفت إليه هذه المبادرة الرائدة من مهرجان أبوظبي في 
استكشاف والتعريف بمنجز الفن التشكيلي اإلماراتي من خال تجربتهم إلنجاز أعمال 

التكليف الحصري من مهرجان أبوظبي 2015.
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emirates Palace – 16th April 2015
The introduction to photo-collage and montage was led by ‘View From 
Inside’ featured artist, Camille Zakharia. This day-long workshop gave 
a brief history of photo-collage alongside demonstrations, portfolio 
reviews and a visit to the ‘View From Inside’ exhibition for a discussion 
on technique. 

قصر اإلمارات - 16 أبريل 2015
تناول الفنان المتميز كميل زكريا المشارك في معرض الفن التشكيلي المصاحب 
لمهرجان أبوظبي 2015، “نظرة من الداخل”، من خال ورشته المعنونة “مقدمة عن 
الصورة بين الكوالج والمونتاج”، والتي استمرت طوال يوم واحد، نظرته الموجزة عن تاريخ 
الصورة قديمًا حتى العصر الحديث وما تمر به من كوالج ومونتاج، كما اصطحب الفنان 
الجمهور في زيارة جال فيها معهم على األعمال المعروضة ضمن معرض “نظرة من 

الداخل” لمناقشة التقنيات المتعلقة بهذه األعمال وبطريقته في التصوير الفني.

vieW FroM insiDe WorkshoP

نظـــرة مـــن الداخـــل: ورشـــة عمـــل
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vieW FroM insiDe ColloQuiuM

نظـــرة مـــن الداخـــل: نـــدوة حواريـــة

new york university Abu Dhabi – 15th April 2015
Tammam Azzam, Ahmed Jadallah, Manal Al Dowayan, Hazem Harb, 
Camille Zakharia and Khalil Abdul Wahid, leading artists featured in 
the Festival exhibition ‘View from Inside’, discussed contemporary 
Arab photography, video and mixed media art. Moderated by Tarek Al 
Ghoussein and Shamoon Zamir of NYUAD.

جــامعـــــة نيويـــــورك أبــــوظبـــــي - 15 أبريل 2015
2015 ندوة حوارية  بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، قّدم مهرجان أبوظبي 
بمشاركة كل من حازم حارب، تمام عزام، أحمد جاد اهلل، كميل زكريا، منال الدويان، 
ندوة  الوسائط ضمن  متعددة  الفنية  واألعمال  التصوير  فن  الواحد،  عبد  وخليل 
نقاشية بعنوان “نظرة من الداخل: معرض الفن العربي المعاصر”. أدار الندوة طارق 

الغصين وشمعون زامير من جامعة نيويورك أبوظبي.

In association with بالشراكة مع
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Throughout this year’s Festival, ADMAF’s trainee journalists published 
two editions of The ADMAF Tribune, featuring news, reviews and 
interviews.

على مدى دورات المهرجان السابقة، قام طاب برنامج القيادات اإلعامية الشابة من 
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بتحرير عددين من صحيفة “أخبار الدار”، تضمنت 

أخبار صحفية، وتحقيقات وحوارات. 

younG MeDiA leADers

القيـــادات اإلعالميـــة الشـــابة

the totAl-Abu DhAbi 
FestivAl visuAl Arts AWArD

جائزة الفنون التشكيلية
من مهرجان أبوظبي - توتال

E a ch  y e a r ,  t h e  Aw a r d  r e c o g n i s e s  a n  E m i r a t i  s t u d e n t 
f o r  t h e i r  o u t s t a n d i n g  c r e a t i v i t y  i n  a n  o r i g i n a l  a r t w o r k 
inspired by the Abu Dhabi  Fest ival  exhibi t ion.  This  year ’s 
w i n n e r  wa s  S h a m s a  A l  D h a h e r i  o f  N e w  Yo r k  U n i v e r s i t y 
Abu Dhabi for a photographic series inspired by ‘View From 
Ins ide  Contemporary  Arab  Photography,  V ideo  &  Mixed 
Media Art’.  I t  was presented in November by by HE Sheikh 
Nahayan  Mubarak  A l  Nahyan ,  Pa t ron  o f  ADMAF and  the  
Abu Dhabi Festival, President of TOTAL UAE Hatem Nusseibeh, HE 
Sheika Lubna Al Qassemi, Adnan Pachachi and ADMAF Founder Hoda 
Al Khamis-Kanoo.

في كل عام تقدم الجائزة إلى طالب إماراتي مبدع استلهم عمله من المعرض الفني 
التشكيلي المصاحب لفعاليات مهرجان أبوظبي، وهذا العام فازت شمسة الظاهري 
الطالبة في جامعة نيويورك أبوظبي، عن سلسلتها الفوتوغرافية المستوحاة من 
معرض “نظرة من الداخل: الفن العربي المعاصر )تصوير، فيديو، ووسائط متعددة(”. 
2014، من قبل معالي الشيخ  العام  الفائزة جائزتها في نوفمبر من  وتم تسليم 
راعي  والفنون،  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  وراعي  رئيس  نهيان،  آل  مبارك  نهيان 
العربية  اإلمارات  أبوظبي، بحضور سعادة حاتم نسيبة، رئيس توتال في  مهرجان 
المتحدة، ومعالي الشيخة لبنى القاسمي، عدنان باتشاتشي وسعادة هدى الخميس 
كانو، ُمؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان 

أبوظبي.

In association with بالشراكة مع
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riWAQ Al Fikr: 
neW MeDiA, neW outlook

رواق الفكر: مهرجان أبوظبي 2015
إعالم جديد، نظرة جديدة

emirates Palace – 7th March 2015
Wael Attili, Creative Founder, Kharabeesh Network, Jordan

Haifaa Al Mansour, Filmmaker, Saudi Arabia

Hatoon Zuhair Kadi, Writer & Presenter, Saudi Arabia

Dr. Sulaiman Al Hattlan, Founder & CEO, Hattlan Media, UAE 
(moderator)

The debate shed light on the role of the Arab media and its impact upon 
people. Media opens new windows of opportunity, paves the way for 
connections and communication, contributes to the realisation of ideas 
and their dissemination to a larger audience. It transcends borders and 
barriers motivating youth to develop new ideas and create innovative 
projects. 

Dr. Al Hattlan opened the session with the essence of the debate: Where 
will the media we know today take us? 

When he asked the panellists about creative projects that are in 
line with the slogan of the 2015 Abu Dhabi Festival ‘Idea: The Seed 
of Invention’, Haifa Al Mansour explained that the idea for the movie 
‘Wajda’ was inspired by her early childhood in Saudi Arabia and the 
wish to create something that she could relate to. Haifa expressed how 
proud she was she was to be in the UAE, her second home, where she 
has watched young Emirati women take the lead and make a change, 
the kind she aspires to: “Sometimes, we producers create something 
very different from who we truly are. That is the reason why I wanted 
to make a movie that incarnated everything I stand for… Women don’t 
have to be eradicated from their culture or from their identity. They can 
make their men, their families and their societies proud. We must prove 
to them our underlying capabilities as women.” 

Prior to her YouTube show ‘Noun Al Niswa’, Hatoon Kadi did not even 
blog. “After I quit my job, I had more time. From blogging, I expanded 
to Facebook, where friends would add comments. They proved that 
smart interaction is weaved between online audiences and the material 
they read on social media.” Hatoon also used Twitter to experiment 
with sarcasm, writing both colloquial and formal narrative. By 2011/12, 
Saudi youth had already explored new territory with online production. 
However most of the output was limited to politics and comedy. There 
was a clear need to shed light on the female perspective. 

Wael Attili stated that the past is a platform on which we build our 
present: “Since the age of three, I’ve had a wild imagination. I had a 
passion for fairy tales that stayed with me long beyond school. The 
true reason behind the Kharabeesh network is to allow us to tell our 
stories our way, in our own dialect, in our language. Stories teach us 
a lot and history itself is a series of stories… That’s what has brought 
us to the world of social networking and the online universe.”

Dr. Al Hattlan suggested that new media tends to reduce time wastage 
and increase efficiency, offering material different from traditional 
media. Commenting on this, Haifa Al Mansour insisted that people do 
not lose interest in lengthy content if it’s well written: “People find it 
easier to absorb movies that require skills in writing, directing, filming 

7 مارس، قصر اإلمارات ــبت،  الس
وائل عتيلي، مؤسس شبكة خرابيش.

المخرجة هيفاء المنصور، المملكة العربية السعودية.
المدّونة والمقّدمة التلفزيونية هتون القاضي، المملكة العربية السعودية.

 د. سليمان الهتالن مؤسس والمدير التنفيذي للهتالن ميديا )مديرًا 
للجلسة الحوارية(.

ركـزت النـدوة علـى دور اإلعـام فـي المنطقـة العربيـة ومـدى تأثيـره علـى حيـاة النـاس 
اجتماعيـًا وثقافيـًا، وتقريبـه العالـم مـن بعضـه البعـض أكثـر وفتحـه أبوابـًا جديـدة مـن 
الفـرص للمجتمعـات حتـى تتاقـى وتتواصـل، وإسـهامه فـي نشـر وتطويـر األفـكار، 
وتفعيلها لتصـل إلى جمهور أوسـع عبر الحواجـز والحدود، وبخاصة في مجال شـبكات 
التواصـل االجتماعـي وصوالً إلى إشـراك الشـباب فـي تطوير األفـكار الجديدة والمشـاريع 

الخاقـة.

اسـتهل الدكتـور سـليمان الهتـان النـدوة بتعريفـه بالمشـاركين، معتبـرًا أن جوهـر 
النـدوة يكمـن فـي اإلجابـة عـن السـؤال التالـي: »إلـى أيـن نحـن متجهـون فـي هـذه 

اللحظـة اإلعاميـة الراهنـة؟«.

وفـي إجاباتهـم عـن سـؤال الهتـان حـول أفـكار مشـاريعهم اإلبداعيـة تطبيقـًا لشـعار 
2015 »الفكـرة نـواة اإلبـداع« رأت هيفـاء المنصـور أن فكـرة فيلمـا  مهرجـان أبوظبـي 
»وجدة« بدأت معها في الصغر منذ نشـأتها كسـعودية درسـت وعاشـت في المملكة، 
وأحبـت أن تنجـز فنـًا يشـبهها، معبـرة عـن شـعورها بالفخـر بـأن تكـون فـي بلدهـا 
الثانـي اإلمـارات، وأن تشـاهد الشـابات اإلماراتيـات اللواتـي أشـعرنها باألمـل فـي التغييـر 
الـذي ترجـوه، قالـت: »أحيانـًا نحـن كمخرجيـن نصنـع شـيئًا ال يشـبهنا، كنـُت أريـد فيلمـًا 
يشـبهني تمامـًا... نحـن كنسـاء ال يجـب أن ننسـلخ عـن ثقافتنـا وهويتنـا ولكـن يجـب 
أن نرفـع رؤوس رجالنـا وأهلنـا ومجتمعاتنـا ونبيـن لهـم مـدى القـدرات الكامنـة لدينـا 

كنسـوة«.

ابنتــي وبخاصــة بعــد  المدّونــة  النســوة كانــت  نــون  القاضــي: »قبــل  قالــت هتــون 
توّقفــي عــن العمــل واســتقالتي ألبــدا الحقــًا بالتدريــس بــدوام جزئــي، وفــي تلــك 
اللحظــة أتيحــت لــي فرصــة الكتابــة والتفــرغ الجزئــي لهــا«. وتابعــت: »الحقيقــة أن 
نشــاطي امتــد مــن المدّونــة إلــى الفيــس بــوك بدايــًة، وكان يقــرأ كتاباتــي األصدقــاء 
ويعلقــون عليهــا، وكانــت تعليقاتهــم علــى الفيــس بــوك دليــل التفاعــل الذكــي بيــن 
المتصفحيــن والمــادة التــي يقرؤونهــا علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي«، مشــيرًة إلــى 
أنهــا انتقلــت بعــد ذلــك إلــى تويتــر فكبــر طموحهــا ومالــت إلــى الكتابــة الســاخرة فــي 
ــى أن جــاء  التنــاول والســرد، وكتبــت الســرد بالفصحــى والحــوارات باللهجــة العاميــة، إل
العــام 2011 و2012 وكان الشــباب الســعودي قــد بــذل جهــدًا جّبــارًا فــي مجــال اإلنتــاج 
اإللكترونــي علــى شــبكة اإلنترنــت، ولكــن كانــت معظــم اإلنتاجــات تصــب فــي خانــة 
السياســي والكوميــدي، وكان هنــاك برأيهــا حاجــة ناقصــة تتمثــل فــي وجهــة النظــر 

النســائية.

وأشـار وائـل عتيلـي إلـى أنـه مـن الصعـب أن يعـود واحدنـا إلـى البدايـات ألّنـه يكـون 
مشـغوالً بالحاضـر، لكن كّل مـا كان ماضيًا هو األسـاس الذي يقـوم عليه الحاضـر، وقال: 
»منـذ كان عمري ثـاث سـنوات، كان لـدي الخيـال الواسـع، وكانـت لعبتـي الورقـة والقلم 
ال األلعـاب التـي تعّودهـا األطفـال الصغـار ممـن كانـوا بمثـل عمـري، وكان لـدّي عشـق 
للقصـص والخيـال، واسـتمر هـذا العشـق إلـى مـا بعـد المدرسـة«، وختـم بالقـول: »قـد 
يكـون األمـر عائـدًا إلـى النجـاح والفشـل، ولهـذا كانـت فكـرة خرابيـش أن نـروي قصصنا 
بأسـلوبنا، بلهجتنـا، ولغتنـا، وكنـا نؤمـن بأهميـة وقـوة روايـة القصـص، فالقصـص 
تعّلمنـا الكثيـر، التاريـخ عبـارة عـن قصـص، كل ذلـك أوصلنـا إلـى شـبكات التواصـل 

وعالـم اإلنترنـت«.

وفـي إجابتهـا عـن سـؤال الدكتـور الهتـان حـول اإلعـام الجديـد وميلـه إلـى اختصـار 
الوقـت والجهـد وتقديـم مـادة مغايـرة عـن اإلعـام التقليـدي، اعتبـرت هيفـاء المنصـور 
أن النـاس ال يملـون مـن المـواد الطويلـة إذا كانـت مصنوعـًة بشـكل جيـد، معبـرًة عـن 
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and design. YouTube increases the popularity of a handful of clips 
circulated via Twitter and other channels. However, this does not affect 
the actual production. The internet in general, and social media more 
specifically, have created a lazy generation – one that doesn’t have to 
make any effort or even consider developing traditional tools.” 

Wael Attili believes the intellectual pool of cinema aficionados is not 
the same as the one for TV or internet. The history of cinema goes back 
100 years, while the internet is recent. The problem arises when internet 
filmmakers try to shift to TV or cinema. They fail because they lack the 
intellectual resources. 

When asked about what an innovator wants from new media, Haifa 
Al Mansour said, “Arab societies are bound by formalities and social 
restraints. However, in new media, the margin of freedom is wide. This 
encourages the development of ideas, so that creators are better able 
to understand each other.” Kadi’s TV show is a progressive model that 
set itself apart from traditional programs: “My YouTube followers have 
become my inspiration. I draw my energy and strength from them.”

A member of the audience asked about the obstacles of new media, the 
downsides of digital media and social networking. Haifa Al Mansour 
answered: “There are infringements of copyright and intellectual 
property in the Arab world, especially in the absence of a supervisory 
body that holds those who commit such violations accountable.” 

‘Wajda’ achieved millions in sales in the US and Europe but it was 
pirated in the Arab region. Wael Attili said that the real challenge 
for the movie industry is distribution. Modern technology can help 
to protect intellectual property but, “If you wish to work online, you 
must assess the impact of your material and consider your access 
to a larger audience.” Kadi agreed, “On YouTube, the number of 
views is a benchmark. There’s an urgent need to raise awareness of 
intellectual property violation by shedding light on the methods used 
by perpetrators, and by directing the audience on how to handle media 
content.”

On the latest media trends. Hatoon Kadi pointed to Snapchat: “I am 
assuming that it will gain even more popularity… that being said, I 
must admit that I feel sorry for the young men and women who see 
themselves as online superheroes."

In conclusion Hoda Al Khamis-Kanoo, ADMAF Founder, spoke about 
the passion that drives success in all specialist fields, not only media. 
Creators must have the space for their freedom and imagination to 
thrive. They can accomplish this by identifying means of creative 
expression. This is the path that our youth must follow in order to 
further develop their creative potential.

خوفهـا مـن أن يستسـهل النـاس اإلنتـاج السـينمائي الـذي يحتـاج إلـى فـن الكتابـة 
وفـن اإلخـراج وفـن التصويـر والتصميـم وغيـر ذلـك، ومشـيرًة إلـى أن اليوتيـوب ُيشـهر 
المقاطـع التـي يتبادلهـا النـاس علـى تويتـر وغيرهـا مـن غيـر أن يؤثـر ذلـك علـى النتـاج 
الدرامـي الحقيقـي. وتابعـت: »اإلنترنـت وشـبكات التواصـل االجتماعـي عـّودت النـاس 
علـى الكسـل وعـدم التعـب وبـذل الجهـد أو التفكيـر فـي تطويـر األدوات التقليديـة«.

بينمـا رأى وائـل عتيلـي أن »المنظومـة الفكريـة في السـينما تختلـف عن تلـك التي في 
التلفزيـون واإلنترنـت، فتاريـخ السـينما تجـاوز المائـة عـام، وشـبكة اإلنترنـت هـي األحـدث 
عمرًا، فمعظـم من نراهـم اليوم ابنـاء سـنتي 2011 و2012«، مشـيرًا إلى أّن المشـكلة 
تحدث عندمـا ينتقل صانعو األفام مـن اإلنترنت إلى التلفزيون والسـينما، فقد فشـلوا 
ولم يكونـوا بالقوة نفسـها التي لديهم فـي اإلنترنـت، إذ نقصتهم المرجعيـة الفكرية 

والمنظومـة المعرفية. 

ـــده المبـــدع  ـــذي يري ـــا ال ـــرت هيفـــاء المـــن صـــور فـــي معـــرض إجابتهـــا عـــن ســـؤال م واعتب
مـــن اإلعـــام الجديـــد، ومـــا هـــي غايتـــه التـــي يســـعى لتحقيقهـــا، أن »هـــدف اإلعـــام 
ـــذي يســـهم فـــي خدمـــة صناعـــة  ـــة، وهـــذا األمـــر الوحيـــد ال ـــد هـــو رفـــع ســـقف الحري الجدي
الســـينما بخاصـــة واإلبـــداع بعامـــة«، مشـــيرًة إلـــى أن المجتمعـــات العربيـــة محافظـــة 
جـــدًا، وفـــي المحافـــل االجتماعيـــة تتحكـــم الرســـميات والقيـــود، لكـــن فـــي عالـــم اإلعـــام 
الجديـــد واإلنترنـــت فالحريـــة متاحـــة للجميـــع، والجميـــع منفتـــح، وهـــذا األمـــر يســـاعد 
ـــر األفـــكار، وبذلـــك يتمّكـــن المبـــدع مـــن فهـــم اآلخريـــن أكثـــر، ورأت  علـــى التفكيـــر وتطوي
هتـــون القاضـــي أن تجربتهـــا فـــي التلفزيـــون كشـــفت لهـــا أن هنـــاك الكثيريـــن مـــن 
ــوا  ــا ووقفـ ــا الذيـــن علـــى اليوتيـــوب هاجموهـ ــون، بينمـ ــن للتفزيـ المعجبيـــن والمتابعيـ
ضدهـــا بدايـــًة، وأّن برنامجهـــا التلفزيونـــي إنـــه كســـر نمطيـــة البرامـــج التلفزيونيـــة 
ـــن اســـتمد منهـــم التشـــجيع  ـــي هـــم الذي ـــن تابعون ـــادة، »فجمهـــور اليوتيـــوب الذي المعت
والقـــوة بعـــد »ســـّمات البـــدن«، الحقـــًا اكتشـــفت أنـــه ال يجـــب أن أكـــون قاســـية علـــى 

ــي«. نفسـ

وعـن سـؤال أحـد الحاضريـن حـول المعوقـات التـي تواجـه الشـباب فـي اإلعـام الجديـد 
وسـلبيات اإلعام الرقمي والتواصـل االجتماعـي، أجابت هيفـاء المنصور بالقـول: "هناك 
انتهـاك لحقـوق الطبـع والملكيـة الفكريـة في الوطـن العربـي، وليـس هنـاك منظومة 
عقابية تحاسـب على مثل هـذا االنتهاك"، مشـيرًة إلـى أن فيلمها وجدة حقـق المايين 
فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة وأوروبـا ولكنـه فـي الوطـن العربـي تعـرض للقرصنـة 
أمـا وائـل عتيلـي فاعتبـر أن هنـاك مشـكلة كبيـرة فـي صناعـة السـينما  والسـرقة. 
لجهـة التوزيـع والجمهـور، مـع التأكيـد علـى أن التقنيـة الحديثـة تسـاعد فـي حمايـة 
الملكيـة الفكريـة، قائـًا: "إذا أردت أن تعمـل فـي عالـم اإلنترنـت فيجـب أن تنظـر إلـى 
تأثيـر المـادة ومـدى وصولهـا إلـى جمهـور أكبـر"، ووافقتـه هتـون القاضـي الـرأي بالقول: 
"فـي اليوتيـوب، عدد المشـاهدات هـو المقيـاس، هنـاك ضـرورة للتوعية بحـاالت انتهاك 
الملكيـة الفكريـة مـن خـال التعريـف بأسـاليب هـذا االنتهـاك وكيفيـة التعامـل مـع 

المحتـوى اإلعامـي".

حـول األنمـاط الجديـدة السـائدة اليـوم فـي عالـم اإلعـام، أجابـت هتـون القاضـي "النمط 
الجديـد السـائد والـذي أتوقـع لـه الكثيـر مـن االشـتهار هـو السـناب تشـات، مـع أننـي 
أشـعر باألسـف تجاه الشـباب الذين يعتقـدون أنفهم أبطـاالً فـي المشـهد اإللكتروني".

النـدوة أشـارت سـعادة هـدى كانـو، مؤسـس مجموعـة  وفـي مداخلتهـا فـي ختـام 
أبوظبـي للثقافـة والفنون إلـى أهمية الشـغف الذي يولّـد نجاحًا فـي العمل، فـي جميع 
المجـاالت، ال في اإلعـام فقط، مؤّكـدًة على مسـاحة الحرية والخيـال التي يجـب أن تتوفر 
للمبـدع مـن خـال إدراكـه آليـات التعبيـر اإلبداعـي والتفكيـر الحـر، وهـذا مـا يجـب أن 

يعتـاده ويتربـى عليـه الشـباب فـي تطويـر طاقاتهـم اإلبداعيـة.
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riWAQ Al Fikr: 
Arts in Crisis

رواق الفـكـــــر:
الفنــون فــي األزمــات

Zayed university, Abu Dhabi – 9th March 2015

The Panel

HE Sara Ibrahim Shuhail, Founder & Director General of Ewa’a Shelters 
for Women & Children, UAE

Maywand Jabarkhyl, Managing Director, Fatima Bint Mohammed 
Initiative (FBMI), UAE

Nicola Lee, Director, START, UAE

Lisa Ball-Lechgar, Strategic Consultant to the Founder, ADMAF, UAE 
(moderator)

The panel brought together humanitarian and cultural experts of 
UAE-based, non-profit organisations working in often challenging 
environments inside the UAE as well as across the Middle East. 

The arts have an important role to play in the lives of refugee, 
displaced, trafficked and underprivileged children and young people. 
The panel discussion explored the way that the arts – in all its varied 
forms – can be applied and the impact it can generate psychologically, 
socially, culturally and economically. Panellists drew upon their own 
experiences, elaborating upon the opportunities and challenges they 
have encountered in enabling access to the arts in areas of poverty, 
conflict, displacement and exploitation.

However, there is an unfortunate lack of hard evidence and official 
studies by humanitarian agencies on such creative initiatives. 
Professional visual artists, actors and musicians visit refugee camps 
and rehabilitation centres to motivate and empower residents while 
raising awareness about the on-going crisis to the outside world. In 
zones of current or recent conflict, micro-finance social enterprises 
are using the sale of traditional handicrafts to generate income for 
underprivileged individuals while preserving traditional techniques. 
Among groups of women who have endured abuse at the hands of 
family members or other individuals, arts-based activity can contribute 
to the recovery process. 

HE Sara Ibrahim Shuhail’s experience as a teacher, consultant and 
school director over the last 30 years stood her in good stead when 
establishing Ewa’a Shelters specifically for victims of human trafficking 
(the first organisation of its kind in the Gulf region). As a member of 
the national committee to combat human trafficking, the UAE human 
rights periodic report review committee and the Higher Committee for 
Child Protection at the UAE Ministry of the Interior, Sara Shuhail has 
a unique understanding of the political, legal, administrative, social 
and economic factors that affect this worldwide issue. Speaking with 
the passion and commitment that has undoubtedly driven her tireless 
endeavours, she spoke about the work of Ewa’a and its collaboration 
with ADMAF through ‘Silent Voices’, the annual session of visual arts 
therapy workshops that culminates in a public exhibition.

جامعة زايد، أبوظبي - 9 مارس 2015

المتحدثون
سعادة سارة الشهيل، المؤسس والمدير التنفيذي لمراكز إيواء النساء واألطفال، 

اإلمارات العربية المتحدة.

 ،)FbMi( مايواند جابرخي، المدير العام، مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد
اإلمارات العربية المتحدة.

نيكوال لي، مدير، مبادرة »ستارت«، اإلمارات العربية المتحدة.

ليسا بالشغار، خبير، مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، اإلمارات العربية المتحدة 
)مديرًا للجلسة(.

جمعت الندوة الحوارية نخبة خبراء العمل اإلنساني والثقافي من اإلمارات العربية 
األحيان في بيئات  ربحية تعمل في كثير من  المتحدة، والممثلين لمؤسسات غير 

قاسية لمواجهة تحديات العمل اإلنساني في جميع أنحاء الشرق األوسط.

ألّن للفنون الدور الهام في حياة الاجئين والمشردين ضحايا االتجار بالبشر واألطفال 
آليات  على  إلى تسليط الضوء  الحوارية  الندوة  فقد سعت  المحرومين،  والشباب 
إسهام الفنون - بجميع أشكالها المتنوعة - في تعزيز العمل اإلنساني، واألثر الذي 
يمكن أن يتولد عن ذلك نفسيًا، اجتماعيًا، ثقافيًا واقتصاديًا. وعمد المتحدثون في 
الندوة إلى استعراض تجاربهم الخاصة في هذا المجال، وما اشتملت عليه من الفرص 
والتحديات التي واجهتهم في سعيهم لتمكين الوصول إلى الفنون في المناطق 

المنكوبة التي تعاني الفقر والصراع والتشرد واالستغال.

ومــع ذلــك، هنــاك نقــص مؤســف فــي األدلــة الدامغــة والدراســات الرســمية التــي تقّدمها 
الــوكاالت اإلنســانية حــول مثــل هــذه المبــادرات اإلبداعيــة. الفنانــون التشــكيليون، 
الممثلــون، والموســيقيون يقومــون بزيــارة مخيمــات الاجئيــن ومراكــز إعــادة التأهيــل 
ــم الخارجــي حــول  ــراد فيهــا إســهامًا منهــم فــي رفــع وعــي العال ــز وتمكيــن األف لتحفي

األزمــات الناشــئة فــي بلــدان الكــوارث والصراعــات.

فــي مناطــق الصراعــات الحاليــة والنزاعــات المعاصــرة، تســهم المؤسســات االجتماعيــة 
لتمويــل المشــاريع الصغيــرة عبــر بيــع المصنوعــات اليدويــة التقليديــة، فــي توفيــر 
ــة فــي آٍن معــًا،  ــى الحــرف التقليدي ــراد األقــل حظــًا، وفــي الحفــاظ عل بعــض الدخــل لألف
بيــن فئــات النســاء اللواتــي تعرضــن للتعنيــف وســوء المعاملة علــى أيــدي أفراد األســرة 
أو المجتمــع، فمثــل هــذا النشــاط ذي الطبيعــة الفنيــة يمكــن أن يســاهم فــي عمليــة 

تعافيهــّن ودمجهــّن مجــددًا فــي المجتمــع.

تجربـة سـعادة سـارة إبراهيـم الشـهيل كمعلمـة، مستشـارة ومديـرة مدرسـة، والتـي 
30 الماضيـة، أمّدتهـا بالخبـرات الازمـة إلنجـاح مشـروع  تمتـد علـى مـدى السـنوات الــ 
إنشـاء مراكـز إيـواء ضحايـا االتجـار بالبشـر )وهـي المراكـز األولـى مـن نوعهـا فـي نطـاق 
مجلس التعـاون لـدول الخليج العربيـة(. بوصفهـا عضوًا فـي اللجنة الوطنيـة لمكافحة 
االتجـار بالبشـر، وعضـو لجنـة مراجعـة التقريـر الدولـي حـول حقـوق اإلنسـان فـي دولـة 
اإلمـارات العربيـة المتحـدة، واللجنـة العليـا لحمايـة الطفـل بـوزارة داخليـة دولـة اإلمـارات 
العربيـة المتحـدة، تمتلـك سـعادة سـارة الشـهيل فهمـًا فريـدًا لألبعـاد والمعطيـات 
السياسـية والقانونيـة واإلداريـة واالجتماعيـة والعوامـل االقتصاديـة التـي تؤثـر علـى 
هـذا النشـاط اإلنسـاني فـي جميـع أنحـاء العالـم. بـكل شـغف والتـزام ميـزا مسـاعيها 
التطوعيـة وجهودهـا اإلنسـانية الدؤوبـة، تحدثت سـارة الشـهيل عـن عمل مراكـز إيواء 
وطبيعـة تعاونهـا مـع مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون مـن خـال معـرض »تعابيـر 
صامتـة«، الفعاليـة السـنوية للفنـون والـذي يتـّوج نشـاط نزيـات المراكـز ضمـن ورش 

العـاج بالفـن التشـكيلي.
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Maywand Jabarkhyl spoke about the psychological changes FBMI 
is instilling in the women of Afghanistan. Having just expanded into 
Helmand Province, FBMI are recognising that these "courageous 
women" are keen to learn – to read, to write and to weave. This, in 
turn, impacts on their children’s school attendance and academic 
performance. Nicola Lee concurred that arts-based activities certainly 
enhance an appetite for education – to concentrate, communicate, 
question and solve problems. In addition, skills learnt by one refugee 
child – as set down in an individual personal growth plan by START – 
are disseminated to siblings. 

 “Dialogue is so important between organisations working collectively,” 
remarked Nicola Lee. “Joint research and evaluation are vital for making 
the world a better place and the effectiveness of projects is based on 
active partnerships.” 

In Afghanistan, Maywand Jabarkhyl explained that aid money that had 
poured into the country after 2001 was necessarily spent as well as it 
should have been. As a result, it had failed to impact the people it was 
meant to target. When asked for recommendations to agencies and 
other entities responsible for humanitarian policy-making, he stressed 
that bridges need to be built between higher strategic organisations 
and those working on the ground. FBMI, for example, is currently 
working with local hospitals in Afghanistan as part of its mandate to 
provide healthcare to its employees.

Awareness-raising activities by non-profit entities are all important in 
keeping issues in the public eye. In a recent report published by UNHCR, 
the role of ambassadors is acknowledged. Maywand Jabarkhyl pointed 
to UNHCR Ambassadors, Khaled Hosseini and Angelina Jolie, who play 
an important role in generating media coverage for Afghanistan. From 
photo opportunities to human interest stories, one must master the 
media machine. FBMI has used it to help to drive sales thus improving 
the sustainability of the organisation.

After all, he remarked, HH Sheikha Fatima Bint Mohammed established 
FBMI to support Afghan women but wanted to do so by using a self-
sufficient, micro-enterprise model based on seed funding. Today, the 
organisation is sustained from the sale of its carpets. 80% of sales goes 
to the women weavers, while the remainder is ploughed back into the 
business administration and marketing of the organisation.

The panel praised the UAE leadership’s advocacy of volunteerism and 
philanthropy. A case in point, START raises its funds for work across 
the region independently through corporate partnerships and charity 
events mostly in the UAE. Volunteers are an important element of their 
successful project delivery. Individuals are invited to observe START’s 
work before receiving formal training.

In conclusion, the panel agreed that their organisations constantly 
strive to uphold the principles of sustainability, consistency and quality. 
By giving a voice to those who are most in need through the arts, they 
are enhancing civil society for years to come.

تحدث مايوانـد جابرخي حول التغييرات النفسـية التي تسـعى مبادرة الشـيخة فاطمة 
بنـت محمـد بـن زايـد إلحداثهـا فـي حيـاة النسـاء فـي أفغانسـتان. بالتزامـن مـع توسـع 
نطـاق أعمالهـا للتـو فـي أفغانسـتان ليشـمل مقاطعـة هلمنـد، يبـدو واضحـًا للمبـادرة 
الحـرص الكبير لدى هؤالء النسـوة الشـجاعات على التعلـم، القراءة، الكتابة، والنسـيج. 
وهـذا، بـدوره، لـه األثـر الجيـد علـى حضـور أبنائهـّن فـي المـدارس وأدائهـم األكاديمـي. 
وقـد وافقتـه نيكـوال لـي الـرأي فـي أن األنشـطة القائمـة علـى الفنـون تحّفـز بالتأكيـد 
شـهية التعّلـم، التركيـز، التواصـل، السـؤال وتطـّور مهـارات حـل المشـكات. باإلضافـة 
إلـى ذلـك، واعتبـرت أّن المهـارات المكتسـبة من خال طفـل واحد مـن الاجئيـن - على 
النحـو المنصوص عليـه في الخطـة الفرديـة للتطويـر الذاتي مـن مشـروع START يتم 

فـي المحصلـة تشـاركها بيـن األشـقاء.

رأت نيكـوال لـي »أّن الحـوار مهم جـدا بيـن المؤسسـات ذات االهتمـام المشـترك«، معتبرة 
»أّن البحث والتقييم المشـترك ضروريان لجعل العالم مكانًا أفضل، ففاعلية المشاريع ال 

تتحقق إال من خـال الشـراكات الفاعلة«.

مـن جهتـه، أوضـح مايوانـد جابرخـي أن أمـوال المسـاعدات فـي أفغانسـتان، والتـي 
اإلنسـانية كمـا  اإلغاثـة  أولويـات  أنفقـت علـى   2001 عـام  بعـد  البـاد  تدفقـت علـى 
ينبغـي لهـا أن ُتنفـق، ونتيجـة لذلـك، فقـد فشـلت فـي التأثيـر علـى األفـراد الذيـن كان 
مـن المفتـرض أن تسـتهدفهم. وعنـد سـؤاله عـن اقتراحاتـه علـى الـوكاالت والهيئـات 
اإلنسـانية األخـرى المسـؤولة عـن وضـع السياسـات اإلغاثيـة، شـّدد علـى أّن هنـاك حاجـًة 
ملحـًة إلـى أن يتـم بنـاء جسـور التواصـل المباشـر بيـن مؤسسـات اإلغاثـة االسـتراتيجية 
العليـا وأولئـك الذيـن يعملـون علـى األرض، مشـيرًا إلـى أن مبـادرة الشـيخة فاطمـة 
بنـت محمـد بـن زايـد، علـى سـبيل المثـال، تعمـل حاليـا مـع المستشـفيات المحلية في 

أفغانسـتان كجـزء مـن التزامهـا توفيـر الرعايـة الصحيـة للعامـات فـي مشـاريعها.

إّن األنشــطة التوعويــة مــن قبــل المؤسســات غيــر الربحيــة مهمة فــي إثــارة القضايــا ذات 
االهتمــام الجماهيــري. يرّكــز تقريــر حديــث نشــرته مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية 
ــى  ــد جابرخــي إل ــدور الســفراء، يشــير مايوان لشــؤون الاجئيــن، علــى األهميــة الكبــرى ل
ســفيري المفوضيــة خالــد حســيني وأنجلينــا جولــي، اللذيــن يلعبــان دورًا هامــًا فــي 
تحفيــز واســتقطاب التغطيــة اإلعاميــة لألبعــاد اإلنســانية لألزمــة األفغانيــة، يضيــف: »من 
فــرص التقــاط الصــور التذكاريــة إلــى توثيــق القصــص اإلنســانية، ال بــد مــن التمّكــن مــن 
أدوات اآللــة اإلعاميــة. وقــد اســتخدمت مبــادرة الشــيخة فاطمــة بنــت محمــد بــن زايــد 
اإلعــام لإلســهام فــي دفــع عجلــة المبيعــات وبالتالــي تحســين اســتدامة عمــل المبــادرة.

ــد  ــن زاي ــد جابرخــي بالقــول: »أنشــأت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت محمــد ب ختــم مايوان
مبادرتهــا لدعــم المــرأة األفغانيــة ولكــن ســمّوها أرادت أن تفعــل ذلــك عبــر مبــادرات 
المشــاريع الصغيــرة التــي تحقــق االكتفــاء الذاتــي علــى أســاس تمويــل التأســيس، 
النســوة  تنتجــه  الــذي  الســجاد  بيــع  خــال  مــن  المنظمــة  عمــل  يســتمر  واليــوم، 
األفغانيــات، حيــث يذهــب مــا نســبته 80% مــن المبيعــات إلــى النســاجات، فــي حيــن 

تســهم النســبة المتبقيــة الـــ 20% فــي إدارة أعمــال المبــادرة والتســويق لهــا.

ــة اإلمــارات العربيــة  ــدة للقيــادة الرشــيدة لدول ــة اإلنســانية الرائ ــون بالرؤي أشــاد المتحدث
 STARTالمتحــدة نحــو العمــل التطوعــي والخيــري. ومــن األمثلــة الســاطعة، مبــادرة
التــي تســهم بشــكل مســتقل فــي دعــم العمــل اإلنســاني فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 
مــن خــال الشــراكات المؤسســية والمناســبات الخيريــة التــي تنّظــم غالبيتهــا فــي دولة 
اإلمــارات. يعتبــر المتطوعــون هــم العنصــر الهــام فــي تنفيــذ المشــاريع بصــورة ناجحــة، 
 START وبنــاء عليــه، فقــد وّجهــت النــدوة الحواريــة الدعــوة إلــى األفــراد الحتــذاء بعمــل

قبــل تلقــي التدريــب الرســمي.

ختامــًا، اتفــق المتحدثــون فــي النــدوة الحواريــة علــى أّن المؤسســات التــي يمثلــون 
تســعى باســتمرار إلــى التمســك بمبــادئ االســتدامة واالتســاق والجــودة، فمــن خــال 
إســماع صــوت أولئــك الذيــن هــم فــي حاجــة ماســة للعــون اإلنســاني، عــن طريــق 

الفنــون، يمكــن تعزيــز فعاليــة المجتمــع المدنــي لعقــود قادمــة.
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The Panel

Janet Bellotto, Associate Professor & Interim Dean, College of Arts and 
Creative Enterprises, Zayed University, UAE

Russell Granet, Executive Director, Lincoln Center Education, USA

Stéphan Vincent-Lancrin, Senior Analyst & Project Leader, 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

John Dennehy, Executive Director, Office of Planning and Strategic 
Affairs, Abu Dhabi Education Council,  
UAE (moderator)

In today’s society, there is a renewed emphasis on the importance of 
creativity and innovation as drivers of technology, trade and industry. 
In light of the UAE’s aim to embed a STEM-based curriculum of science, 
technology, engineering and maths in its schools, the panel discussed 
the role, place and value of the arts in the 21st century syllabus. After 
all, when people speak about creativity and innovation have they even 
considered, let alone thought, the arts?

Moderator John Dennehy introduced the topic. If done properly, a successful 
STEM education can be applied in real life, enabling students to become 
problem solvers, critical thinkers, scientifically literate and even inventors. 
He went to address the notion that the STEM acronym seems to exclude 
the arts. This has led to discussions around STEAM rather than STEM. 
Adding the letter ‘A’ may reassure educators and artists, particularly if the 
other subjects are not being taught in dynamic, creative ways. However, if 
there is no authentic integration between science and the arts, then creative 
and innovative individuals cannot be produced. “The same creativity that 
inspires the most wonderful piece of music is the very same creativity that 
leads to the world’s greatest buildings. Whether we call it STEAM or STEM, 
it’s about integrating the arts,” he remarked.

Other countries have gone further; from STEM to STEAM to STREAM (for 
reading) to STREAME (for environment). Dennehy highlighted that the 
Abu Dhabi Educational Council (ADEC) recently launched an integrated 
STEM and Innovation system from kindergarten through to university, 
involving eight STEM-related projects across Abu Dhabi. 

جامعة نيويورك أبوظبي - 21 مارس 2015

المتحدثون
جانيت بيلوتو، أستاذ مساعد وعميد، كلية الفنون والصناعات اإلبداعية، 

جامعة زايد، اإلمارات العربية المتحدة.
راسيل غرانيت، المدير التنفيذي، قطاع التعليم في مركز لينكولن، 

الواليات المتحدة.
ستيفان فينسنت النكرين، كبير المحللين ومدير مشاريع، منظمة التعاون 

.)oeCD( االقتصادي والتنمية
جون دينهي، المدير التنفيذي، مكتب التخطيط والشؤون االستراتيجية، 

مجلس أبوظبي للتعليم، اإلمارات العربية المتحدة )مديرًا للجلسة(.

فــي مجتمعــات اليــوم، هنــاك تركيــز متجــّدد علــى أهميــة اإلبــداع واالبتــكار كعنصريــن 
محّركيــن فــي حقــول التقنيــة، التجــارة والصناعــة، وفــي ضــوء الســعي اإلماراتــي 
لتضميــن المناهــج الدراســية القائمــة علــى نظــام )STEM( القائــم علــى دمــج العلــوم، 
التقنيــة، الهندســة، والرياضيــات فــي المــدارس اإلماراتيــة، ناقشــت النــدوة الحواريــة دور 
ومــكان وقيمــة الفنــون فــي مناهــج القــرن ال21. باختصــار، عندمــا يتحــدث النــاس عــن 
اإلبــداع واالبتــكار، هــل يــرد فــي خاطرهــم بــأي شــكل مــن األشــكال، مجــرد التفكيــر فــي 

الفنــون؟

قــدم مديــر الجلســة جــون دينهــي لموضــوع الحــوار، قائــًا: »إذا تــم تطبيــق منهجيــة 
)STEM( بالشــكل الصحيــح، فــإّن المنهــج التعليمــي الناجــح لهــا يمكــن تطبيقــه 
فــي واقــع الحيــاة، وبــه يتحقــق تمكيــن الطــاب مــن حــل المشــكات، التفكيــر النقــدي، 
 STEM اإلبــداع العلمــي وحتــى االختــراع. عمــد دينهــي إلــى معالجــة فكــرة أن اختصــار
 STEM STEAM بــدالً مــن  يعنــي اســتبعاد الفنــون، محفــزًا الحــوار حــول اختصــار 
المعلميــن والفنانيــن، وخاصــة  الفنــون(« لطمأنــة  إلــى  )العائــد  بإضافــة حــرف »ف 
إذا لــم يتــم تدريــس المــواد األخــرى بطــرق مبتكــرة وديناميكيــة. ومــع ذلــك، إذا لــم 
يكــن هنــاك تكامــل حقيقــي بيــن العلــوم والفنــون، فلــن يكــون باإلمــكان خلــق أفــراد 
مبدعيــن ومبتكريــن، معتبــرًا أن »اإلبــداع نفســه الــذي يلهــم بتأليــف قطعــة رائعــة 
ــم. إذا  ــي فــي العال ــر المبان ــى تصميــم أكب ــؤدي إل ــذي ي ــداع ال مــن الموســيقى هــو اإلب
كنــا نســميها STEM أو STEAM، ســتظل الفكــرة متمحــورة حــول دمــج الفنــون«.

 STEAM إلــى STEM ــي إلــى أن دوالً أخــرى ذهبــت أبعــد مــن ذلــك، مــن ــار دينهـــ أشـــ
إلــى STREAM )بإضافــة حــرف يرمــز إلــى القــراءة( إلــى STREAME )بإضافــة حــرف 
ــى البيئــة(، كاشــفًا عــن أّن مجلــس أبوظبــي للتعليــم )ADEC( أطلــق مؤخــرا  يرمــز إل
منهجيــةSTEM مدمجــًة بنظــام ابتــكار متكامــل مــن مرحلــة الروضــة وحتــى الجامعــة، 

ــة STEM فــي أبوظبــي. ــة مشــاريع تعتمــد منهجي ــى ثماني يشــتمل عل

Lincoln Center Education’s Russell Granet began his career as a 
teaching-artist, partnering with teachers to customise the curriculum, 
whether that be in physics or history. “We believe that the arts needs 
to exist in all academic subjects and not be silent,” he stated. STEAM 
was originally established to encourage girls into science as well as 
non-technically minded students. “But by not including the arts, we 
are not attracting new students into this field,” he said, reminding the 
audience of when Steve Jobs wanted to introduce the iPhone. Jobs 
told his engineering team that it would need to have one button and 

‘be beautiful’. So, the engineers turned to their colleagues in the arts 
community for advice. “The arts is typically seen as a soft subject and 
is among the first subjects to be cut when budgets reduce,” explained 
Granet. “Adding the ‘A’ in STEM does give arts a place at the table 
where it does not necessarily exist.” He went on to point out that what 
makes innovation possible is that people are free to make mistakes. If 
through STEM/STEAM we can decrease the dependence on high stakes 
standardised testing, children will have the chance to “successfully 
fail”, learning vital lessons and life skills that will help mould them into 
productive professionals and members of society.

Stéphan Vincent-Lancrin is the co-author of a major report ‘Art for Art’s 
Sake? The Impact of Arts Education’ (OECD, 2013). This report examines 
the state of empirical knowledge about the impact of arts education on 
these kinds of outcomes. The kinds of arts education examined include 
arts classes in school (music, visual arts, theatre and dance), arts-
integrated classes (where the arts are taught as a support for an academic 
subject), and arts study undertaken outside of school (e.g. private music 
lessons, out-of-school classes in theatre, visual arts and dance). Vincent-
Lancrin explained that if one thinks about innovation, arts graduates are 
the likeliest to work with engineers on solutions. One thinks of knowledge 
innovation (which involves artists) as opposed to process innovation 
(which is exclusive to technical specialists). Application of the ‘A’ in STEM 
generates a better application of social skills and personal development. 
After all, arts education involves many different pedagogical formats: 
team work, peer criticism, presentation, discourse, etc. – elements that 
are not all found in the teaching of other subjects.

However, most studies have measured arts education as having a low 
impact on creativity. This may be due to to a number of factors: the quality 
of arts education examined, or the manifold definitions of creativity 
around the world. One of the challenges finding a single definition 
of creativity and innovation among the global teaching community. 
OECD is trying to develop a general vocabulary that can be understand 

مــن جهتــه قــال راســيل غرانيــت، المديــر التنفيــذي، قطــاع التعليم فــي مركــز لينكولن، 
والــذي بــدأ مســيرته المهنيــة كفنــان مــدّرس، شــريكًا للمعلميــن فــي تحســين المناهج 
الدراســية، ســواء كان ذلــك فــي مناهــج الفيزيــاء أو التاريــخ: »نحــن نعتقــد أن الفنــون 
يجــب أن تكــون موجــودة فــي جميــع المــواد الدراســية ال أن تنوجــد فــي المناهــج 
التعليميــة بصمــت«. تأسســت STEAM أصــًا لتشــجيع الميــول العلميــة لــدى الفتيــات 
والطــاب غيــر تقنيــي الذهــن، قــال غرانيــت: »لكــن مــن خــال عــدم إدمــاج الفنــون، نحــن 
ال نجــذب الطــاب الجــدد إلــى هــذا المجــال«، مذكــرًا الجمهــور بأنــه عندمــا أراد ســتيف 
جوبــز تقديــم جهــاز اآلي فــون، قــال لفريقــه الهندســي العامــل علــى المشــروع إنــه 
بحاجــة إلــى زر واحــد »يكــون جميــًا«. لذلــك، لجــأ المهندســون إلــى زمائهــم فــي مجتمــع 
الفنــون للحصــول علــى المشــورة. أوضــح غرانيــت أنــه »عــادة مــا ينظــر إلــى الفنــون 
باعتبارهــا موضوعــًا »رخــوًا« ومــن بيــن المناهــج األولــى التــي يمكــن اقتطــاع ميزانياتهــا 
عنــد الحاجــة إلــى خفــض الميزانيــات«، وأضــاف أن إضافــة حــرف »A« فــي STEM ال تعطــي 
الفنــون مكانــًا فــي الجــدول حيــث ال وجــود لهــا بالضــرورة«، وتابــع مشــيرًا إلــى أن مــا 
يجعــل االبتــكار ممكنــًا هــو أن النــاس أحــرار فــي ارتــكاب األخطــاء، قــال: »إذا أمكننــا مــن 
خــال STEM / STEAM أن نقلــل مــن االعتمــاد علــى نظــام االختبــار العالــي التخصص، 
الــدروس الحيويــة  لـــ »الفشــل بنجــاح«، وتعلــم  فــإن الفرصــة ســوف تتــاح لألطفــال 
والمهــارات الحياتيــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي تحويلهــم مهنييــن منتجيــن 

وأفــراد مجتمــع فاعليــن.

ســتيفان فينســنت النكريــن، كبيــر المحلليــن ومديــر مشــاريع فــي منظمــة التعــاون 
االقتصــادي والتنميــة )OECD( هــو المؤلــف المشــارك للتقريــر االختصاصــي بعنــوان 
»الفــن ألجــل الفــن: أثــر تعليــم الفنــون« والصــادر عــن OECD فــي العــام 2013، ويتنــاول 
ــواع مــن  ــر تعليــم الفنــون علــى هــذه األن ــة عــن أث ــة التجريبي ــة المعرف ــر حال هــذا التقري
المخرجــات. وتشــمل أنــواع التعليــم الفنــي التــي تــم تناولهــا فــي التقريــر صفــوف 
الفنــون فــي المدرســة )الموســيقى، الفنــون التشــكيلية، المســرح والرقــص( والصفــوف 
المدرســية التــي تــم إدمــاج الفنــون فيهــا )حيــث يتــم تدريــس الفنــون كوســيلة لدعــم 
موضــوع أكاديمــي(، والمناهــج الفنيــة المســتمدة مــن خــارج المدرســة )علــى ســبيل 
المثــال الــدروس الخصوصيــة فــي الموســيقى، واألنشــطة الــا صفيــة فــي المســرح، 

الفنــون التشــكيلية، والرقــص(.

أوضح فنسـنت النكريـن أنه فـي نظرتنا إلى االبتـكار، نجـد أّن خريجي الفنـون هم األكثر 
تفضيـًا للعمـل مـع المهندسـين علـى ابتـكار الحلـول، قـال: »واحدنـا يفكـر فـي معرفـة 
االبتـكار )الـذي يقـوم بجهـد الفنانيـن( بـدالً مـن عمليـة االبتـكار )والتـي هـي حكـر علـى 
 STEM الذي يرمز إلـى الفنون في »A« المتخصصين الفنييـن(، إّن تطبيق إضافة حـرف
الـذات. فـي المحصلـة، ينطـوي  يولـد تطبيـق أفضـل للمهـارات االجتماعيـة وتطويـر 
تعليم الفنـون على العديـد من األنمـاط التربويـة المختلفة: العمـل بروح الفريـق، النقد 
المقـارن، والعـرض، الخطـاب، ومـا إلـى ذلـك - العناصـر التـي ال تتوفـر كلهـا فـي عمليـة 

تدريـس المـواد األخـرى.

ومع ذلك، فقد قاست معظم الدراسات تعليم الفنون بمدى تأثيره المنخفض على اإلبداع، 
وقد يكون هذا عائدًا إلى عدد من العوامل: نوعية وجودة منهجيات تعليم الفنون التي 
تم اختبارها، أو التعريفات المتعددة لإلبداع من جميع أنحاء العالم، أحد أبرز التحديات 
 يكمن في العثور على تعريف واحد لإلبداع واالبتكار في أوساط مجتمع التدريس العالمي.
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by all. Granet highlighted the work of Lincoln Center Education, who has 
identified 15 different learning capacities that can be enhanced through 
arts education, including ‘noticing deeply’, ‘making connections’ and ‘living 
with ambiguity’.

Janet Bellotto spoke about the International Symposium of Electronic 
Arts (ISEA) a platform that integrates arts, science and technology – 
which was hosted by Zayed University in 2015. The conference opened 
up many questions of teaching in K-12 schools. One of the ISEA keynote 
speakers she mentioned was Theo Jansen, an artist and physicist, who 
explained how these two disciplines can be merged to generate new 
ideas. Innovation comes via fun through exploration; by curiosity and 
experimentation leads to innovation. 

So how can we attract new teachers? Bellotto highlighted the 
importance of teachers as leaders – helping to shape future society. 
After all, “today's students are tomorrow’s leaders,” said Dennehy. 
Education today is not simply about memorising; the challenge 
is about identifying new ways of teaching. However, Vincent-
Lancrin referring to a previous OECD report, mentioned how 
teachers globally feel that they are not respected or recognised. In 
the US, for example, 50% of teachers are out of the profession in 
five years. The main reason is that there is not enough support 
around how to work with children in trauma, poverty or those from 
different cultural backgrounds. This needs to addressed. Within  
Abu Dhabi, a particular challenge is in attracting Emiratis into the 
profession, while expatriate teachers do not have a strong cultural 
understanding of the UAE. 

On the other hand, how do we convince parents that it is essential 
for children to study the arts. Often, the biggest fear is that they will 
become artists. Granet mentioned that 95% of students LCE engages 
do not become artists. It has had great success in holding workshops 
for parents that reflect the lessons given to their children. They soon 
discover that the arts teaches key skills of benefit to any profession.

At Zayed University, 5% of students end up pursuing a professional 
artist career. Others go into various careers, many becoming leaders. 
Such case studies are presented to parents during open days. 

تسعى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتطوير مفردات عامة يمكن أن يفهمها 
الجميع. سّلط راسيل غرانيت الضوء على البرنامج التعليمي من مركز لينكولن، الذي 
15 قدرة تعّلم مختلفة يمكن تعزيزها من خال تعليم الفنون، بما في ذلك  حدد 

»عمق الماحظة«، »بناء الروابط والتواصل« و«التعامل مع األمور ذات الغموض«.

تحدثـــت جانيـــت بيلوتـــو حـــول المنتـــدى الدولـــي للفنـــون اإللكترونيـــة )ISEA( المنبـــر 
الـــذي يجمـــع بيـــن الفنـــون والعلـــوم والتكنولوجيـــا - والـــذي اســـتضافته جامعـــة زايـــد 
فـــي العـــام 2015، فقـــد أســـهم المنتـــدى بطـــرح العديـــد مـــن األســـئلة المتعلقـــة 
ـــو أحـــد المتحدثيـــن  بالتدريـــس فـــي مـــدارس نظـــام الثانـــي عشـــرK-12 ، وذكـــرت بيلوت
الرئيســـيين فـــي المنتـــدى المذكـــور، وهـــو ثيـــو يانســـن، الفنـــان والفيزيائـــي، الـــذي 
شـــرح كيـــف يمكـــن دمـــج هذيـــن التخصصيـــن لتوليـــد أفـــكار جديـــدة. االبتـــكار يمكـــن 
أن يأتـــي مـــن خـــال اللهـــو الحاصـــل مـــن خـــال االستكشـــاف، مـــن خـــال الفضـــول، مـــن 

خـــال التجريـــب الـــذي يتولـــد عنـــه االبتـــكار.

ـــو أهميـــة المدرســـين كقـــادة  ـــرز بيلوت ـــا اجتـــذاب المعلميـــن الجـــدد؟ أب إذًا، كيـــف يمكنن
- يســـاعدون علـــى تشـــكيل مجتمـــع المســـتقبل، أمـــا دينهـــي فقـــال: »فـــي النهايـــة، 
طـــاب اليـــوم هـــم قـــادة الغـــد«. ليـــس التعليـــم اليـــوم مجـــرد الحفـــظ عـــن ظهـــر قلـــب، 
يكمـــن التحـــدي فـــي كيفيـــة التعـــرف علـــى طـــرق جديـــدة للتدريـــس. استشـــهد 
فنســـنت النكريـــن بتقريـــر منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة الســـابق، ذاكـــرًا 
كيـــف أّن المعلميـــن علـــى مســـتوى العالـــم يشـــعرون أنهـــم غيـــر محترميـــن أو معتـــرف 
50% مـــن المعلميـــن  بدورهـــم، ففـــي الواليـــات المتحـــدة، علـــى ســـبيل المثـــال، 
يتجهـــون لتـــرك مهنـــة التعليـــم خـــال الخمـــس ســـنوات القادمـــة. والســـبب الرئيســـي 
هـــو أنـــه ال يوجـــد مـــا يكفـــي مـــن الدعـــم حـــول كيفيـــة العمـــل مـــع األطفـــال فـــي 
مجـــال الصدمـــات النفســـية والفقـــر أو األطفـــال مـــن خلفيـــات ثقافيـــة مختلفـــة. هـــذا 
الموضـــوع الهـــام ال بـــّد مـــن معالجتـــه. فـــي أبوظبـــي، يكمـــن التحـــدي فـــي اســـتقطاب 
اإلماراتييـــن إلـــى مهنـــة التعليـــم، إذ إن المعلميـــن الوافديـــن ليـــس لديهـــم الفهـــم 

ــدة. ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــراث دولـ ــة وتـ ــم وثقافـ ــول قيـ ــوي حـ ــي القـ الثقافـ

مـــن ناحيـــة أخـــرى، كيـــف يمكننـــا إقنـــاع أوليـــاء األمـــور أنـــه مـــن الضـــروري لألطفـــال 
دراســـة الفنـــون، وفـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، يكمـــن الخـــوف األكبـــر مـــن أنهـــم ســـوف 
يصبحـــون فنانيـــن. ذكـــر غرانيـــت أّن 95% مـــن الطـــاب الذيـــن يتـــم إدمـــاج الفنـــون 
فـــي مناهجهـــم ال يصبحـــون فنانيـــن، مشـــيرًا إلـــى أّن ورش عمـــل اآلبـــاء واألمهـــات 
التـــي تعكـــس الـــدروس المعطـــاة ألطفالهـــم، قـــد القـــت نجاحـــًا كبيـــرًا، فهـــم ســـرعان 
مـــا اكتشـــفوا أن الفنـــون تســـهم فـــي تعليـــم أبنائهـــم المهـــارات األساســـية التـــي 

تعـــود بالنفـــع عليهـــم أيـــًا كان تخصصهـــم.

5% مـــن الطـــاب يســـعون فـــي نهايـــة المطـــاف  زايـــد، مـــا نســـبته  فـــي جامعـــة 
ـــد  ـــى مختلـــف المهـــن، يصبـــح العدي للتخصـــص كفنـــان محتـــرف، بينمـــا يتجـــه آخـــرون إل
منهـــم مـــن القـــادة، مثـــل هـــذه الدراســـة يتـــم عرضهـــا ألوليـــاء األمـــور خـــال فعاليـــات 

اليـــوم المفتـــوح.

The fascinating discussion opened up to a wide number of questions 
from the audience tackling social attitudes towards the arts among Arab 
and Asian communities, teacher training, and access to research.

One audience member remarked that the world of academia does not 
incorporate thinking relevant to the corporate sector. In many countries 
(including those in the Arab world) the subject one studies is still the 
profession one pursues; while in other nations, a philosophy student 
will not necessarily become a philosopher. The speakers spoke of how 
industry needs to be brought into classrooms so they can see the 
various ways solutions to sector challenges can be found by using the 
arts. On the flip side, Stanford School of Engineering (among other 
institutions from the US to India to Chile) has made it mandatory for 
students to take classes in arts and humanities. 

Accessing children at a young age is imperative for an effective 
education. “Creative play is the best kind of education for 3–5 year 
olds that gives them the ability to think. We are educating children for 
a future we cannot predict so the arts is the best way to teach,” said 
Granet. Another audience member observed how the arts requires 
discipline, hard work, trial and error in order to achieve results together. 
Adding arts to a STEM curriculum at an early age can only be beneficial. 
The real issue is about teaching science just as we teach art – making 
connections between different scientific theories for example. “Arts is 
an approach. Making connections is about curiosity and questioning.”” 
said Bellotto. 

On the subject of evidence demonstrating the positive impact of arts 
education, Vincent-Lancrin referred to the ‘Arts for Arts Sake’ report 
which highlights the tremendous impact of drama in language 
development and communication. In Washington DC there is Arts 
Education Partnership (www.aep.org) which has an online library of 
research. Nevertheless, more research is always needed and we need to 
educate people that numbers are not everything.

As the discussion drew to a close, Russell Granet made one of the most 
pertinent closing remarks on the topic: “There are lots of people out 
there who are not aware that the arts is part of STEM. Putting the arts in 
there is a mission of advocacy. The arts is a hook to bring more young 
people into the STEM field. So people need to realise this.”

كان الحــوار الشــيق دافعــًا للنقــاش حــول عــدد كبيــر مــن األســئلة التــي طرحهــا 
الجاليــات  أبنــاء  لــدى  الفنــون  الحضــور متناوليــن فيهــا الموقــف المجتمعــي تجــاه 

البحــث. المعلميــن، وإمكانــات  العربيــة واآلســيوية، وموضوعــات تدريــب 

العاقــة  ذي  بالتفكيــر  تعتــرف  ال  األكاديميــا  لــم  عوا بــأن  الحاضريــن  أحــد  وعلــق 
ــة( موضــوع  ــدول العربي ــك ال ــدان )بمــا فــي ذل ــد مــن البل بقطــاع األعمــال، ففــي العدي
أخــرى،  فــي دول  بينمــا  واحــدة؛  المرتبــط بمهنــة  يــزال ذاك  ال  الواحــد  التخصــص 
أهــل  حاجــة  المتحدثــون  وعلــق  فيلســوفًا،  بالضــرورة  الفلســفة  طالــب  يصبــح  ال 
الصناعــة إلــى أن يتــم إدماجهــا فــي الفصــول الدراســية حتــى يتمكنــوا مــن رؤيــة 
يمكــن  والتــي  الصناعــي  قطاعهــم  يواجههــا  التــي  للتحديــات  الحلــول  مختلــف 
الــذي قدمتــه  المثــال  للفنــون أن تقّدمهــا. وترجمــًة لمــا ســبق يمكــن اســتعراض 
مدرســة ســتانفورد فــي الهندســة )بيــن المؤسســات األخــرى مــن الواليــات المتحــدة 
إلــى الهنــد وصــوالً إلــى تشــيلي( إذ قامــت بإلــزام طابهــا بتلقــي دروس فــي الفنــون 

اإلنســانية. والعلــوم 

إّن الوصـــول إلـــى األطفـــال فـــي ســـن مبكـــرة ضـــروري للتعليـــم الفعـــال، »فاللعـــب 
ــال مـــن ســـن 5-3 ســـنوات، يعطيهـــم  اإلبداعـــي هـــو أفضـــل منهـــج تعليمـــي لألطفـ
القـــدرة علـــى التفكيـــر. قـــال غرانيـــت: »نحـــن نثّقـــف األطفـــال مـــن أجـــل مســـتقبل 
أفضـــل طريقـــة  الفنـــون هـــي  فـــإّن  لذلـــك  نتنبـــأ حـــول كيفيتـــه،  أن  ال نســـتطيع 
الفنـــون تتطلـــب االنضبـــاط،  أّن  أفـــراد الجمهـــور  لتعليمهـــم«، بينمـــا الحـــظ أحـــد 
العمـــل الجـــاد، التجريـــب والخطـــأ مـــن أجـــل تحقيـــق النتائـــج معـــًا، وأّن إضافـــة الفنـــون 
ــة هـــي  ــة الحقيقيـ ــًا. القضيـ ــرة ســـتكون مفيـــدًة حتمـ ــج STEM فـــي ســـن مبكـ لمنهـ
حـــول تدريـــس العلـــوم كمـــا نعّلـــم الفـــن - بنـــاء الروابـــط بيـــن النظريـــات العلميـــة 
المختلفـــة علـــى ســـبيل المثـــال، »الفنـــون هـــي نهـــج« قـــال بيلوتـــو ردًا علـــى أحـــد 

تعليقـــات الجمهـــور، »بنـــاء الروابـــط يتعلـــق بالفضـــول والتســـاؤل.

وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع األدلـــة التـــي تشـــير إلـــى األثـــر اإليجابـــي لتعليـــم الفنـــون، 
أشـــار ســـتيفان فينســـنت النكريـــن إلـــى »الفـــن ألجـــل الفـــن« وهـــو التقريـــر الـــذي 
ـــة ومهـــارات  ـــل للدرامـــا فـــي تنميـــة المهـــارات اللغوي يســـلط الضـــوء علـــى التأثيـــر الهائ
ــون  ــم والفنـ ــن التعليـ ــراكة بيـ ــاك الشـ ــنطن هنـ ــة واشـ ــي العاصمـ ــال: »فـ ــل، قـ التواصـ
ـــت لألبحـــاث،  ـــة علـــى شـــبكة اإلنترن ـــة إلكتروني )www.aep.org( والتـــي تمتلـــك مكتب
ـــد مـــن األبحـــاث دائمـــًا، ونحـــن بحاجـــة  ـــى مزي ـــاك حاجـــة إل ـــأّن هن ـــرف ب ال يمكـــن إال أن نعت

ــيء«. ــت كل شـ ــام ليسـ ــة أن األرقـ ــاس بحقيقـ ــف النـ ــًا لتثقيـ دومـ

ــا، أدلـــى راســـل غرانيـــت بواحـــدة  ــة مـــن نهايتهـ ــات النـــدوة الحواريـ ــراب فعاليـ ــع اقتـ مـ
مـــن أعمـــق الماحظـــات الختاميـــة ذات الصلـــة بموضـــوع الحـــوار: »هنـــاك حولنـــا الكثيـــر 
 STEM مـــن النـــاس الذيـــن ال يدركـــون أن الفنـــون هـــي جـــزء مـــن منهجيـــات التعليـــم
وتتجلـــى مهمتنـــا فـــي وضـــع الفنـــون فـــي صلـــب هـــذن المنهجيـــة، فالفنـــون هـــي 
الصنـــارة التـــي بهـــا نجـــذب المزيـــد مـــن الشـــباب إلـــى مجـــاالت STEM وعلـــى النـــاس 

أن يدركـــوا ذلـــك«.
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riWAQ Al Fikr: 
CulturAl DiPloMACy 
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رواق الفـكـــــر:
الدبلوماسية الثقافية

سؤال الهوية

emirates Palace – 22nd March 2015

The Panel

HRH Prince Georg von Habsburg, Archduke of Austria

HE Giorgio Starace, Ambassador of the Italy to the UAE

Nada Salem, Assistant Project Manager, The Office of the Prime 
Minister, UAE

Stephen Stapleton, Founding Director, Edge of Arabia & The Crossway 
Foundation, UK

Mishaal Al Gergawi, Founder, The Delma Institute, UAE (moderator)

Cultural diplomacy is an aspect of cultural exchange where 
governments work in partnership with the creators of culture. Its 
purpose is to help foreigners understand a country and for the people of 
that country to understand foreign views. One needs cultural diplomacy 
and today, it is no longer sufficient to have political and military power 
to ensure security and success. The human interaction generated 
through the arts can break down boundaries culturally, socially and 
psychologically. 

Each year, The Abu Dhabi Festival Debates include a session on cultural 
diplomacy to explore another aspect of this broad subject. In 2015 – in 
the midst of the UNESCO International Decade for Rapprochement of 
Cultures – a panel spanning the diplomatic, research and cultural sectors 
examined how the arts can be used to facilitate dialogue and integration 
between communities of multiple nationalities and identities.

In his opening note, Ambassador Starace quoted His Holiness Pope 
Francis, “we have to rediscover the beauty of neighbourliness.” He 
spoke how world leaders are beginning to understand the importance 
of cultural diplomacy as a tool of co-existence and peace to counteract 
the evil of extremist groups.

Stephen Stapleton spoke on the necessity of creating safe spaces 
for dialogue to flourish and the importance of NGOs in preparing 
the ground for government discourse. “Back in 2003 [the year Edge 
of Arabia was founded], the arts were driven by government,” he 
recalled. “It was out of sink with the thoughts of young people. 
Edge of Arabia became extremely influential; a place where artists 
and audiences could have conversations. It opened up a line of 
important cultural communication between Saudi Arabia, the UK  
and Europe.”

قصر اإلمارات، 22 مارس 2015

المتحدثون
صاحب السمو الملكي األمير جورج فون هابسبرغ، أرشدوق النمسا.

سعادة جيورجيو ستاراك، سفير إيطاليا لدى اإلمارات العربية المتحدة.
ندى سالم، مدير مشاريع مساعد، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، اإلمارات 

العربية المتحدة.
ستيفن ستابليتون، المدير المؤسس، غيدج أوف أرابيا ومنظمة التالقي 

)كروس واي(، المملكة المتحدة.
 مشعل القرقاوي، مؤسس معهد دلما، اإلمارات العربية المتحدة 

)مديرًا للجلسة(.

الدبلوماســـية الثقافيـــة هـــي أحـــد جوانـــب التبـــادل الثقافـــي حيـــث تعمـــل الحكومـــات 
فـــي شـــراكة مـــع المبدعيـــن مـــن رواد الثقافـــة، والغـــرض منهـــا مســـاعدة اآلخـــر 
ــم  ــى فهـ ــد علـ ــك البلـ ــعب ذلـ ــاعدة شـ ــا مسـ ــا كمـ ــد مـ ــة بلـ ــم ثقافـ ــى فهـ ــي علـ األجنبـ
وجهـــات نظـــر هـــذا اآلخـــر األجنبـــي. يحتـــاج المـــرء الدبلوماســـية الثقافيـــة، واليـــوم، 
لـــم يعـــد كافيـــًا أن تمتلـــك الـــدول القـــوة السياســـية والعســـكرية لضمـــان أمنهـــا 
ونجاحهـــا، فالتفاعـــل البشـــري المتولـــد مـــن خـــال الفنـــون يمكـــن أن يكســـر الحـــدود 

ثقافيـــًا واجتماعيـــًا ونفســـيًا.

فــي كل عــام، تشــتمل نــدوات مهرجــان أبوظبــي الحواريــة نــدوة حــول الدبلوماســية 
الثقافيــة الستكشــاف جانــب جديــد مــن جوانــب هــذا الموضــوع الواســع. فــي العــام 
2015، وفــي منتصــف العقــد الــذي أعلنتــه منظمــة اليونســكو عقــدًا للتقــارب بيــن 
الثقافــات، انعقــدت النــدوة الحواريــة بغــرض تحفيــز قطاعــات الدبلوماســية، البحــوث 
وقطاعــات الثقافــة حــول آليــات وكيفيــة اســتخدام الفنــون لتســهيل الحــوار والتكامــل 

بيــن المجتمعــات مــن جنســيات وهويــات متعــددة.

فــي مداخلتــه االفتتاحيــة، اقتبــس الســفير جيورجيــو ســتاراك مقولــة لقداســة بابــا 
الفاتيــكان البابــا فرانســيس: »علينــا أن نعيــد اكتشــاف جمــال الجــوار«، متحدثــًا عــن 
كيــف أّن زعمــاء العالــم بــدأوا يعــون أهميــة الدبلوماســية الثقافيــة كأداة للتعايــش 

والســام للتصــدي لشــر الجماعــات المتطرفــة.

تحــدث ســتيفن ســتابليتون حــول ضــرورة إيجــاد أماكــن آمنــة للحــوار كــي يمكنــه أن 
يزدهــر، وأشــار إلــى أهميــة دور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي إعــداد األرضيــة األمثــل 
ــه  ــذي تأسســت في ــى العــام 2003 ]ال ــه »بالعــودة إل للحــوار بيــن الحكومــات، مذكــرًا بأن
ــال: »لقــد  ــت الفنــون مســّيرة مــن قبــل الحكومــات«، وق ــا[، كان ــدج أوف أرابي مؤسســة إي
كان النهــوض عبــر أفــكار الشــباب، فقــد أصبحــت إيــدج أوف أرابيــا ذات دور مؤثــر للغايــة 
كمــكان يجمــع الفنانيــن والجمهــور ليتمكنــوا مــن الحــوار، لقــد فتحــت المؤسســة خــط 
اتصــال ثقافــي مهــم بيــن كلٍّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة المتحــدة 

وأوروبــا«.
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Historically, there have been horizontal conflicts between groups 
or countries. Most of the debates today are vertical “…between 
millionaires, middle classes and hipsters” (as described by Mishaal 
Al Gergawi). In 2015, classes connect across borders and the rise of 
the global subculture is upon us. So, where does that leave the issue 
of assimilation? In the UAE (where 90% of the population are not 
citizens); the Turkish people of Germany, the Moroccans of France, for 
example. These communities are there to stay. So the question is: how 
can cultural diplomacy help to prevent a global crisis when extremist 
groups are so effectively using media and messaging? HRH Prince 
Georg acknowledged the importance of new technology and the fresh 
possibilities it offers. “We need to rethink and to reinvent cultural 
diplomacy practically,” he remarked.

Stephen Stapleton spoke of Telfaz 11, an online group that negotiates 
Saudi social issues using humour. Operating anonymously, it now has 
seven million followers on YouTube. “Telfaz are mong the most powerful 
groups in the Islamic world and are probably the best bet to reach the 
same audience targeted by ISIS. They are able to create content and 
negotiate very sensitive issues – this is real soft power!” Stephen also 
described of how Saudi Arabian artists are connecting with Muslims in 
communities across the world – audiences typically difficult to engage. 
For example, practitioners like Ahmed Matar speak with authority 
to children of Bangladeshi and Pakistani origin for they hail from the 
centre of the Islamic world. “Ahmed can really change their opinions,” 
he explained. “Art is a very powerful way of engaging communities 
where young people have a choice – to go one way or the other.” 

HRH Prince Georg acknowledged the actions of certain countries in 
promoting their own cultures as well as those of others living within 
their own borders (the result of refugee crises and economic migration). 

“We are going through an incredible change,” he said. “Today, rather 
than nations fighting each other, conflicts are regional, inter-ethnic, 
inter-religious and inter-cultural. Cultural diplomacy has become far 
more important. When people flee, they lose their cultural identity and 
their sense of belonging. Today, living in Saxony, there are migrants 
from more than 150 countries. We need to convey to Saxonians what 
life there means for an immigrant.”

Ambassador Starace echoed the importance of cultural diplomacy 
not only as an export but rather, within the borders of nations. “It is 
important in our own countries to talk about a national identity and its 
history. If one does not know one’s history, how can one proceed? Let 
people not forget the legacy of their countries. In order to accept the 
culture of others, one must accept one’s own.” 

Inside the UAE for example, the panel spoke how artists today are 
creating works that tour internationally. Led by the new generation of 
Emiratis, the majority of small and medium enterprises in the country 
are heading towards a reinvention of national identity that resonates 
worldwide. They have pride, are connected to their culture and want 
to share it with others. “Living in the UAE,” said Ambassador Starace, 

“gave me the perspective of living in one of the world’s most globalised 
societies. I would never expect to be in one place and to have meetings 
with so many cultures, nationalities and groups. The UAE is a fantastic 
treasure and stands as a fine example of cultural diplomacy and soft 
power to others.”

The ensuing discussion with the audience proved similarly fruitful. 
Questions arose from artists and representatives of the diplomatic 
community around the issues discussed.

In conclusion, it was agreed that society must detach itself from the 
current interpretation of cultural diplomacy and to think beyond 
conventional understanding. Artists and cultural events will help 
societies build new platforms, irrespective of borders. In the words of 
HRH Prince Georg von Habsburg, “The most important thing is to raise 
interest. Art gives us the inspiration to think about particular issues and 
better understand them.”

تاريخيـــًا، كانـــت هنـــاك صراعـــات أفقيـــة بيـــن الجماعـــات أو البلـــدان. معظـــم مناقشـــات 
جلســـة اليـــوم هـــي ذات اتجـــاه عامـــودي«... بيـــن أصحـــاب الماييـــن، الطبقـــة الوســـطى 
وحتـــى البوهيمييـــن الهيبييـــن« )بحســـب الوصـــف االســـتعاري لمشـــعل القرقـــاوي(. 
فـــي العـــام 2015، اتصلـــت الطبقـــات فـــي مـــا بينهـــا عبـــر الحـــدود وصعـــود ثقافـــة 
العولمـــة، إذًا، أيـــن يتـــرك هـــذا مســـألة االســـتيعاب؟ فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
ألمانيـــا  فـــي  التركيـــة  الجاليـــة  مواطنيـــن(؛  ليســـوا  الســـكان  مـــن   %90 )حيـــث 
والمغاربـــة فـــي فرنســـا علـــى ســـبيل المثـــال، هـــذه المجتمعـــات كانـــت هنـــاك لتبقـــى، 
لـــذا فـــإن الســـؤال هـــو: كيـــف يمكـــن للدبلوماســـية الثقافيـــة أن تســـاعد فـــي ســـبيل 
منـــع انـــدالع األزمـــات العالميـــة فـــي الوقـــت الـــذي تتزايـــد فيـــه فعاليـــة الجماعـــات 
المتطرفـــة باســـتخدام وســـائل اإلعـــام والتواصـــل؟، أقـــّر صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر جـــورج بأهميـــة التكنولوجيـــا الجديـــدة واإلمكانيـــات الجديـــدة التـــي توفرهـــا، 
ــة  ــية الثقافيـ ــراع الدبلوماسـ ــادة اختـ ــر وإعـ ــادة التفكيـ ــى إعـ ــة إلـ ــن فـــي حاجـ ــًا: »نحـ قائـ

عمليـــًا«.

تحـــدث ســـتيفن ســـتابليتون عـــن Telfaz 11 وهـــي جماعـــة علـــى االنترنـــت تطـــرح 
الحـــوار حـــول القضايـــا االجتماعيـــة الســـعودية باســـتخدام الفكاهـــة، هـــذه الجماعـــة 
التـــي تـــدار بشـــكل غيـــر معلـــوم، لديهـــا اآلن ســـبعة ماييـــن متابـــع علـــى موقـــع 
يوتيـــوب Telfaz، وقـــد باتـــت هـــذه الجماعـــة مـــن بيـــن الفئـــات األكثـــر نفـــوذًا وتأثيـــرًا 
فـــي العالـــم اإلســـامي، وعلـــى األرجـــح تمثـــل الرهـــان األفضـــل للوصـــول إلـــى الجمهـــور 
قـــادرون علـــى  الجماعـــة  المســـتهدف نفســـه مـــن قبـــل »داعـــش«، وأفـــراد هـــذه 
ــة  ــوة الناعمـ ــي القـ ــذه هـ ــدًا - هـ ــة جـ ــا الحساسـ ــول القضايـ ــوار حـ ــوى والحـ ــاء محتـ إنشـ
الحقيقيـــة!«. وصـــف ســـتيفن مـــن جهتـــه كيفيـــة تواصـــل الفنانيـــن الســـعوديين مـــع 
ــل.  ــادة للتواصـ ــور األصعـــب عـ ــم - الجمهـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــلمين فـــي جميـ ــات المسـ جاليـ
علـــى ســـبيل المثـــال، فنانـــون مثـــل أحمـــد مطـــر يتكلمـــون بســـلطة وتأثيـــر علـــى 
األطفـــال مـــن أصـــل بنغاديشـــي وباكســـتاني ألنهـــم يأتـــون مـــن مركـــز العالـــم 
ــن  ــًا أّن »الفـ ــًا«، موضحـ ــم حقـ ــر آراءهـ ــن أن يغيـ ــد يمكـ ــتيفن »أحمـ ــاف سـ ــامي، أضـ اإلسـ
هـــو وســـيلة قويـــة جـــدًا إلشـــراك المجتمعـــات التـــي يكـــون فيهـــا للشـــباب خيـــار 

الذهـــاب فـــي اتجـــاه أو آخـــر.«

ـــز ثقافاتهـــا  أشـــار صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر جـــورج إلـــى قيـــام بعـــض الـــدول بتعزي
والتعريـــف بهـــا وكذلـــك االنفتـــاح علـــى ثقافـــات مـــن يعيشـــون داخـــل حدودهـــا )نتيجـــة 
ـــر ال يصـــدق«  ـــا ذاهبـــون نحـــو تغيي ـــة(. وأضـــاف »إنن ألزمـــات الاجئيـــن والهجـــرة االقتصادي
معتبـــرًا أنـــه »اليـــوم، بـــدالً مـــن الحـــروب التـــي كانـــت الـــدول تشـــنها بعضهـــا ضـــد 
البعـــض اآلخـــر، باتـــت الصراعـــات إقليميـــة، بيـــن األعـــراق، بيـــن األديـــان وبيـــن الثقافـــات. 
وبالتالـــي، أصبحـــت الدبلوماســـية الثقافيـــة أكثـــر أهميـــة بكثيـــر. عندمـــا ينـــزح النـــاس، 
العيـــش فـــي واليـــة  اليـــوم،  الثقافيـــة وشـــعورهم باالنتمـــاء.  يفقـــدون هويتهـــم 
ــاج أن  ــدًا، نحتـ ــن 150 بلـ ــر مـ ــن أكثـ ــود مهاجريـــن مـ ــة وجـ ــونيا، يعنـــي معايشـ ساكسـ
ـــن«. ـــاك بالنســـبة لهـــؤالء المهاجري ـــاة هن نوضـــح لشـــعب ساكســـونيا مـــاذا تعنـــي الحي

أعـــاد الســـفير جيورجيـــو ســـتاراك التأكيـــد علـــى أهميـــة الدبلوماســـية الثقافيـــة 
ليـــس فقـــط باعتبارهـــا صـــادرًا بـــل تفاعـــًا معرفيـــًا داخـــل حـــدود الـــدول، وقـــال: »مـــن 
المهـــم جـــدًا فـــي بلداننـــا الحديـــث عـــن الهويـــة الوطنيـــة وتاريخهـــا، فـــإذا كان أحدنـــا 
ــا أن نســـتمر؟، دع النـــاس ال ينســـون  ــر، كيـــف يمكـــن لنـ ــر مطلـــع علـــى تاريـــخ اآلخـ غيـ
ــا، يجـــب علـــى المـــرء أن  تـــراث بلدانهـــم، مـــن أجـــل أن يقبـــل اآلخـــرون ثقافـــة امـــرئ مـ

يقبـــل ثقافتهـــم«.

داخـــل دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى ســـبيل المثـــال، تنـــاول المتحدثـــون 
ــول  ــا حـ ــون بهـ ــة يجولـ ــاالً فنيـ ــوم أعمـ ــون اليـ ــز الفنانـ ــف ينجـ ــة كيـ ــدوة الحواريـ ــي النـ فـ
العالـــم. بقيـــادة الجيـــل الجديـــد مـــن اإلماراتييـــن، تتجـــه الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي البـــاد نحـــو إعـــادة اكتشـــاف الهويـــة الوطنيـــة 
ـــال الســـفير ســـتاراك: »لديهـــم الفخـــر  ـــم، ق ـــع أنحـــاء العال ـــردد صداهـــا فـــي جمي التـــي تت
واالعتـــزاز الوطنيـــان، هـــم متصلـــون بثقافتهـــم ويريـــدون تعريـــف اآلخريـــن بهـــا« 
ـــه النمـــوذج األمثـــل للمجتمـــع األكثـــر انفتاحـــًا علـــى  موضحـــًا أن المـــكان اإلماراتـــي قـــّدم ل
عالميـــة الثقافـــات، واألكثـــر تعبيـــرًا عـــن العولمـــة، مؤكـــدًا علـــى أن ال أحـــد كان يتوقـــع 
أن يجمـــع مـــكان واحـــد هـــذا العـــدد مـــن الثقافـــات والقوميـــات والجماعـــات والجاليـــات، 
فدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة هـــي كنـــز رائـــع، والمثـــال الرائـــع للدبلوماســـية 

الثقافيـــة والقـــوة الناعمـــة المؤثـــرة فـــي اآلخريـــن«.

تلـــت النـــدوة الحواريـــة المناقشـــة مـــع الحضـــور والتـــي أثبتـــت أنهـــا كمـــا النـــدوة 
نفســـها مثمـــرة علـــى نحـــو رائـــع، فقـــد تـــم الطـــرح الجـــاد والعميـــق لألســـئلة مـــن 
جمهـــور الحضـــور مـــن الفنانيـــن وممثلـــي الســـلك الدبلوماســـي حـــول القضايـــا التـــي 

تمـــت مناقشـــتها.

ختامـــًا، تـــم التوافـــق علـــى أن المجتمـــع يجـــب أن ينـــأى بنفســـه عـــن التفســـير الحالـــي 
التقليـــدي. تســـاعد  الفهـــم  التفكيـــر مـــا وراء  الثقافيـــة وأن عليـــه  للدبلوماســـية 
بغـــض  بنـــاء منصـــات جديـــدة،  علـــى  المجتمعـــات  والثقافيـــة  الفنيـــة  الفعاليـــات 
ــون  ــورج فـ ــر جـ ــي األميـ ــمو الملكـ ــب السـ ــات صاحـ ــي كلمـ ــا فـ ــدود، كمـ ــن الحـ ــر عـ النظـ
هابســـبورغ: »الشـــيء األكثـــر أهميـــة هـــو أن نرفـــع ســـقف التوقـــع، فالفـــن يعطينـــا 

اإللهـــام للتفكيـــر فـــي قضايـــا معينـــة وخلـــق فهـــم أفضـــل لهـــا«.
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The Panel

Dr Anna Paolini, UNESCO Representative in the Arab States of the Gulf 
and Yemen 

Oussama Rifahi, Executive Director, Arab Fund for Arts & Culture, 
Lebanon

Professor Yudhishthir Raj Isar, Principal Investigator & Writer, The 
Creative Economy Report 2013 Special Edition, France

Sumayyah Al Suwaidi, Artist, Entrepreneur, Fashion Designer, UAE

Matthew Sansom, Station Manager, Abu Dhabi Classic FM,  
UAE (moderator)

This discussion marked the launch of the Arabic edition of the 2013 
United Nations Creative Economy Report, co-published by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) and 
the United Nations Development Programme (UNDP) and supported by 
ADMAF. Panellists and audience engaged in a lively discourse exploring 
the potential of the creative industries for society at large and the 
challenge of advocacy.

In her opening notes, Dr Anna Paolini acknowledged ADMAF’s 
contribution in making this report available to stakeholders within the 
Arab region. She conveyed the UNESCO Director General’s comments 
on the book, “Investing in creativity sparks lasting change in society. 
This report gives evidence on how culture contributes to the economic 
and social development of communities, societies and countries by 
presenting very concrete examples.” 

Professor Yudhishthir Raj Isar gave context by summarising the rise 
of the creative and cultural industries. Since the term was first coined 
in the UK, other countries have taken up the challenge to measure 
the sector. He remarked that the wealth of nations today cannot be 
found in the ground; rather it is in the “grey matter – the expressive 
capacity of people.” He also warned of excessive investment in capital 
cultural projects; a lesson that Asia has learnt – a region with many 
major venues but a manpower who has been starved.

Sumayyah Al Suwaidi spoke of the continuing growth of the creative 
and cultural industries in the UAE and the need for ongoing expansion 
as well as seed investment in the areas of education, enterprise training 
and the non-profit sector. “Culture needs to be at the heart of policy 
making” she said.

جامعة نيويورك - أبوظبي، 27 مارس 2015

المتحدثون
 د. آنا باوليني، ممثلة منظمة اليونيسكو في الدول العربية 

والخليج واليمن.
أسامة رفاعي، مدير تنفيذي، الصندوق العربي للثقافة والفنون »آفاق«، 

لبنان.
البروفسور يودهيشتهير راج إسار، باحث أول وكاتب، تقرير االقتصاد 

اإلبداعي )طبعة خاصة(، فرنسا.
سمية السويدي، فنانة تشكيلية، مصممة أزياء ورائدة أعمال، اإلمارات 

العربية المتحدة.
ماثيو سانسوم، مدير، إذاعة كالسيك أف أم أبوظبي، اإلمارات العربية 

المتحدة )مديرًا للجلسة(.

جـــاءت هـــذه المناقشـــة بالتزامـــن مـــع إطـــاق النســـخة العربيـــة مـــن تقريـــر األمـــم 
المتحـــدة حـــول االقتصـــاد اإلبداعـــي للعـــام 2013، الـــذي نشـــر بالشـــراكة بيـــن برنامـــج 
للتربيـــة والعلـــم  المتحـــدة  األمـــم  UNDP( ومنظمـــة  ( اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم 
والثقافـــة )اليونســـكو( بدعـــم مـــن مجموعـــة أبوظبـــي للثقافـــة والفنـــون. انخـــرط 
المتحدثـــون والحضـــور فـــي حـــوار حـــي ســـعيًا الستكشـــاف إمكانيـــات الصناعـــات 

اإلبداعيـــة للمجتمـــع ككل وتحـــدي التعريـــف.

فـــي المداخـــات التمهيديـــة، أشـــادت الدكتـــور آنـــا باولينـــي بمســـاهمة مجموعـــة 
فـــي  المعنيـــة  للجهـــات  التقريـــر  هـــذا  إتاحـــة  فـــي  والفنـــون  للثقافـــة  أبوظبـــي 
ل  حـــو نســـكو  لليو م  لعـــا ا يـــر  لمد ا ت  يحـــا تصر مقتبســـًة   ، بيـــة لعر ا لمنطقـــة  ا
الكتـــاب: »االســـتثمار فـــي اإلبـــداع يحّفـــز اســـتدامة التغييـــر فـــي المجتمـــع. يعطـــي 
االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  الثقافـــة  علـــى كيفيـــة مســـاهمة  أدلـــة  التقريـــر  هـــذا 
واالجتماعيـــة للمجتمعـــات المحليـــة والمجتمعـــات والـــدول مـــن خـــال تقديـــم أمثلـــة 

للغايـــة«. ملموســـة 

مـــن جهتـــه، قـــّدم البروفســـور يودهيشـــتهير نبـــذة عـــن محتـــوى التقريـــر، بتلخيـــص 
تنامـــي الصناعـــات اإلبداعيـــة والثقافيـــة، قـــال: »منـــذ صياغـــة هـــذا المصطلـــح ألول 
مـــرة فـــي المملكـــة المتحـــدة، اتخـــذت البلـــدان األخـــرى المبـــادرة فـــي مواجهـــة تحـــدي 
قيـــاس هـــذا القطـــاع«، وأشـــار الـــى أن ثـــروة األمـــم اليـــوم ال يمكـــن العثـــور عليهـــا فـــي 
ـــة مـــن النـــاس«، محـــذرًا  ـــة - القـــدرة التعبيري أرض الواقـــع؛ بـــل هـــي فـــي »المـــادة الرمادي
أيضـــا مـــن »االســـتثمار المفـــرط فـــي المشـــاريع الثقافيـــة المركزيـــة؛ الـــدرس الـــذي 
تعلمتـــه آســـيا - المنطقـــة التـــي تمتلـــك العديـــد مـــن المواقـــع الرئيســـية الثقافيـــة 

ولكـــن مـــع قـــوى عاملـــة تصـــارع الجـــوع«.

تحدثـــت ســـمية الســـويدي عـــن النمـــو المتزايـــد فـــي الصناعـــات اإلبداعيـــة والثقافيـــة 
فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والحاجـــة إلـــى التوســـع المســـتمر وكذلـــك 
ــر الربحـــي، وقالـــت:  ــاع غيـ ــاالت التعليـــم، التدريـــب، والقطـ ــتثمار العميـــق فـــي مجـ االسـ

»الثقافـــة يجـــب أن تكـــون فـــي صميـــم عمليـــة صنـــع السياســـات«.
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Oussama Rifahi commented on the various funding models for culture 
around the world. Reality in the MENA region is that there is a lack of 
formal funding models (much less a uniform one) for many reasons 

– an issue that AFAC aims to address. Over the last 9 years, the Fund 
has been distributing grants to artists and emerging institutions across 
the region and is trying to create a layered model that the region 
could adopt; one that ranges from social enterprises to private sector 
investment.

Dr Anna Paolini made the point that there are many distorted 
perceptions of culture and its impact on the macro-environment. 
Quantification is ultimately the key to recognition. It is important to 
bridge the gap of understanding with statistics. Collating credible data 
would certainly help governments to understand the size of this sector, 
appreciate its monetary value, impact and potential. 

Professor Isar described the creative and cultural industries as “layered 
simultaneity” (i.e. public, private and NGO sectors working across a 
wide spectrum of multiple disciplines). The challenge lies in how we 
take lessons learnt in the West and apply them creatively in the rest of 
the world. 

Oussama Rifahi spoke of the need to release a dependence on single 
funding stream. “We need to explore multiple mechanisms of financial 
investment,” he said and, at the same time, create an environment 
that enables creativity not only to survive but also to thrive.” The 
fundamental importance of arts education as the bedrock of a vibrant 
industry is highlighted in the Report. “The notion has been around 
for 30 years,” said Oussama Rifahi, “but it has not progressed beyond 
rhetorical pronouncements.”

Matthew Sansom addressed the issue of intellectual property rights. 
So much of copyright is held not by the creative originator but by 
companies. The knowledge infrastructure that ensures that rights are 
upheld and respected does exist, evident in international treaties. 
However, difficulties lay in how infringements are addressed and how 
legislation is enforced. As the industry continues to grow globally, 
effective systems need to be implemented. Sumayyah Al Suwaidi spoke 
of her experience of copyright infringement as an artist, while Oussama 
Rifahi countered with, “If you come up with an idea that has a wide 
social impact, copying can be a sign of success.”

The audience’s contribution addressed arts education, the generation of 
creative content and the language of advocating change. 

Dr Anna Paolini says the only way to effect change in arts education 
is to advocate the importance of curriculum inclusion. There are so 
many factors that prevent progress in this area. UNESCO has done an 
excellent job in making the case but the real issue is with the education 
ministries – they are not convinced. 

ADMAF Founder Hoda Al Khamis-Kanoo remarked, “There is not one 
single formula. It is concerted effort to raise awareness among multiple 
stakeholders and using various channels… To build trust between 
the cultural, academic, private and public sectors, we in the creative 
industries need to harness our business skills.”

One audience member asked whether comparisons are really helpful. 
Professor Isar advised, “Let us be careful not to assume that all forms of 
the creative economy are useful and helpful. One must balance the public 
value of sector development with other considerations which can include 
power relationships and class stratification.”

In short, the full potential of the creative and cultural industries will only 
be realised when all sectors of society bridge the gaps and understand 
each other. While the 2013 United Nations Creative Economy Report 
states that there are economic benefits, it also calls for the long-term 
analysis and quantification of the other benefits of culture.

ــاء  ــع أنحــ ــ ــي جمي ــ ــة ف ــ ــل الثقاف ــ ــة لتموي ــ ــاذج مختلف ــى نمــ ــ ــي عل ــامة رفاعــ ــق أســ ــ وعل
العالــــم، قــــال: »الواقــــع فــــي منطقــــة الشــــرق األوســــط هــــو أن هنــــاك نقصــــًا فــــي 
نمــــاذج التمويــــل الرســــمية )ناهيــــك عــــن النمــــوذج الموحــــد( ألســــباب عديــــدة - 
وهــــي القضيــــة التــــي يهــــدف الصنــــدوق العربــــي للثقافــــة والفنــــون »آفــــاق« إلــــى 
معالجتهــــا، موضحــــًا أنــــه علــــى مــــدى الســــنوات ال 9 الماضيــــة، كان الصنــــدوق يــــوّزع 
المنــــح للفنانيــــن والمؤسســــات الناشــــئة فــــي المنطقــــة ســــاعيًا لخلــــق نمــــوذج 
نمطــــي موّحــــد يمكــــن لعمــــوم المنطقــــة أن تعتمــــده، نمــــوذج واحــــد يتســــع لطيــــف 

يتــــراوح بيــــن المؤسســــات االجتماعيــــة واســــتثمارات القطــــاع الخــــاص.

مــــن  العديــــد  باولينــــي رؤيتهــــا حــــول مســــألة أن هنــــاك  آنــــا  الدكتــــور  قدمــــت 
ــي  ــ ــو ف ــم هــ ــرة. الكــ ــة المصغــ ــ ــى البيئ ــ ــا عل ــة وتأثيرهــ ــ ــوهة للثقاف ــورات المشــ التصــ
نهايــــة المطــــاف مفتــــاح التقديــــر والمؤشــــر والمعيــــار، قالــــت: »مــــن المهــــم إغــــاق 
ــــات موثوقــــة يســــاعد  الفجــــوة فــــي التعامــــل مــــع اإلحصــــاءات وفهمهــــا، إّن جمــــع بيان
بالتأكيــــد الحكومــــات علــــى فهــــم حجــــم هــــذا القطــــاع، وتقديــــر قيمتــــه النقديــــة 

ومقــــدار تأثيــــره وإمكاناتــــه.

ــى  ــ ــة عل ــ ــة والثقافي ــ ــات اإلبداعي ــ ــار الصناع ــتهير راج إســ ــور يودهيشــ ــف البروفســ وصــ
ــة  ــ ــر الحكومي ــ ــات غي ــاص، المنظمــ ــام والخــ ــان العــ ــة )أي القطاعــ ــ ــات متزامن ــا طبقــ أنهــ
العاملــــة عبــــر طيــــف واســــع مــــن تخصصــــات متعــــددة(، مشــــيرًا إلــــى أّن التحــــدي 
ــــدروس التــــي اســــتخلصها الغــــرب وتطبيقهــــا  يكمــــن فــــي كيفيــــة االســــتفادة مــــن ال

ــــم. ــة العال بشــــكل خــــاق فــــي بقيــ

ــل  ــ ــدر تموي ــــى مصــ ــاد عل ــن االعتمــ ــرر مــ ــرورة التحــ ــال بضــ ــ ــد ق ــي فقــ ــامة رفاعــ ــا أســ ــ أم
واحــــد، وقــــال: »نحــــن فــــي حاجــــة الستكشــــاف آليــــات متعــــددة لاســــتثمار المالــــي، 
وفــــي الوقــــت نفســــه، نحتــــاج إلــــى خلــــق بيئــــة تمكــــن اإلبــــداع ليــــس فقــــط مــــن البقــــاء 
علــــى قيــــد الحيــــاة ولكــــن أيضــــا مــــن أن ينمــــو ويزدهــــر«، مشــــيرًا إلــــى أن األهميــــة 
األساســــية لتعليــــم الفنــــون باعتبارهــــا حجــــر األســــاس لصناعــــات حيويــــة يبرزهــــا 
التقريــــر، أضــــاف: »لقــــد كانــــت الفكــــرة هنــــاك طــــوال 30 عامــــا«، لكــــن لــــم يتــــم تناولهــــا 

ــة.« ــ ــات الباغي ــارج التصريحــ ــ خ

ــر مــــن  ــ ــة، حيــــث إّن الكثي ــ ــة الفكري ــ ــألة حقــــوق الملكي ــو مــــن جهتــــه مســ ــاول ماثيــ ــ تن
حقــــوق الطبــــع والنشــــر تعــــود ال إلــــى المنشــــئ اإلبداعــــي ولكــــن إلــــى الشــــركات. 
البنيــــة التحتيــــة للمعرفــــة المدعومــــة والمحترمــــة، والتــــي تضمــــن هــــذه الحقــــوق، 
ذلــــك، تكمــــن  الدوليــــة. ومــــع  المعاهــــدات  فــــي  موجــــودة، ومنصــــوص عليهــــا 
الصعوبــــات فــــي كيفيــــة معالجــــة التعديــــات وكيفيــــة إنفــــاذ التشــــريعات، مشــــيرًا إلــــى 
ــّد  ــ ــي، ال ب ــد العالمــ ــ ــى الصعي ــ ــو عل ــي النمــ ــ ــة ف ــ ــات اإلبداعي ــ ــتمرار الصناع ــع اســ ــ ــه م ــ أن
ــــة، وهنــــا، اســــتعرضت ســــمية تجربتهــــا فــــي التعــــدي علــــى  مــــن أن تنفــــذ نظــــم فعال
ــــة، فــــي حيــــن قــــال أســــامة رفاعــــي: »إذا أتيــــت بفكــــرة كان لهــــا تأثيــــر  حقوقهــــا كفنان

ــا.« ــى نجاحهــ ــ ــة عل ــ ــو عام ــا هــ ــإن تقليدهــ ــ ــع، ف ــي واســ اجتماعــ

ــــا ذات عاقــــة كتعليــــم الفنــــون، وتوليــــد المحتــــوى  ــــت مداخــــات الجمهــــور قضاي تناول
ــبيل  ــي: »إن الســ ــ ــا باولين ــ ــورة آن ــ ــت الدكت ــ ــر، قال ــ ــى التغيي ــ ــوة إل ــة الدعــ ــي ولغــ اإلبداعــ
ــا  ــة إدراجهــ ــ ــى أهمي ــ ــوة إل ــ ــو الدع ــون هــ ــ ــم الفن ــ ــي تعلي ــ ــر ف ــ ــداث التغيي ــد إلحــ ــ الوحي
ــذا  ــدم فــــي هــ ــول دون التقــ ــل التــــي تحــ ــن العوامــ ــر مــ ــ ــاك الكثي ــ ــج، فهن ــي المناهــ فــ
ــــارة القضيــــة،  المجــــال«، موضحــــًة أّن منظمــــة اليونســــكو قامــــت بعمــــل ممتــــاز فــــي إث
ــك  ــ ــن بذل ــ ــر مقتنعي ــ ــم غي ــم - وهــ ــع وزارات التعليــ ــي مــ ــة هــ ــ ــة الحقيقي ــ ــن القضي لكــ

ــة اآلن. ــ لغاي

ــــو، مؤســــس مجموعــــة أبوظبــــي  ــارت ســــعادة هــــدى الخميــــس كان ــا، أشــ مــــن جهتهــ
ــــه »ليــــس هنــــاك صيغــــة واحــــدة، ولكــــن األهميــــة الكبــــرى  ــــى أّن للثقافــــة والفنــــون، إل
تكمــــن فــــي تضافــــر الجهــــود لرفــــع مســــتوى الوعــــي بيــــن أصحــــاب المصلحــــة 
المتعدديــــن، واســــتخدام مختلــــف القنــــوات ... لبنــــاء الثقــــة بيــــن القطاعــــات الثقافيــــة، 
األكاديميــــة، القطاعيــــن الخــــاص والعــــام، وقالــــت: »نحــــن فــــي قطــــاع الصناعــــات 

ــا«. ــ ــي لدين ــ ــال الت ــ ــارات األعم ــخير مهــ ــى تســ ــ ــاج إل ــ ــة نحت ــ اإلبداعي

ســــأل أحــــد الحاضريــــن عمــــا إذا كانــــت المقارنــــة بيــــن الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة 
البروفســــور  فــــرّد  األوســــط هــــي مقارنــــة مجديــــة حقــــًا،  الشــــرق  مــــع  أوروبــــا  أو 
يودهيشــــتهير راج إســــار ناصحــــًا »إســــمحوا لنــــا أن نحــــرص علــــى أال نفتــــرض أن كل 
أشــــكال االقتصــــاد اإلبداعــــي مفيــــدة ومجديــــة، ال بــــد مــــن تحقيــــق التــــوازن بيــــن 
القيمــــة العامــــة لتنميــــة القطــــاع مــــع االعتبــــارات األخــــرى التــــي يمكــــن أن تشــــمل 

عاقــــات القــــوة والدرجــــة الطبقيــــة«.

باختصــار، ســوف تتحقــق اإلمكانــات الكاملــة للصناعــات اإلبداعيــة والثقافيــة فقــط 
عندمــا تمتلــك جميــع قطاعــات المجتمــع القــدرة علــى جســر الفجــوات وفهــم بعضهــا 
2013 االقتصــاد اإلبداعــي علــى أن  البعــض، فــي حيــن نــّص تقريــر األمــم المتحــدة 
هنــاك فوائــد اقتصاديــة، فإنــه دعــا أيضــًا إلــى تحليــل طويــل األجــل وتقديــر الفوائــد 

األخــرى المرجــوة مــن الثقافــة. 

It is hoped that the Report will be read by policymakers and those 
involved in the dissemination of culture. The next edition is expected 
in 2018. Panellists expect to see a changing digital landscape regarding 
the consumption of art through those online platforms on a global 
level. UNESCO would be happy to see the GCC progress in terms of 
arts education and production alongside the capital cultural projects 
opening in the next few years.

ومــن المؤمــل أن تتــم قــراءة التقريــر مــن قبــل واضعــي السياســات والجهــات المعنيــة 
بتنظيــم قطاعــات الثقافــة، إلــى حيــن طــرح النســخة المقبلــة مــن التقريــر فــي العــام 
2018، أجمــع المتحدثــون فــي النــدوة الحواريــة علــى أّن النســخة المقبلــة ســتلحظ 
التغييــر فــي المشــهد الرقمــي فــي مــا يتعلــق بتنامــي تنــاول الفــن مــن خــال تلــك 
البرامــج الرقميــة والمنصــات اإللكترونيــة علــى المســتوى العالمــي، وتوافقــوا علــى 
أّن اليونســكو ستســعد لرؤيــة التطــور فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لجهــة 
تعليــم الفنــون واإلنتــاج الفنــي واإلبداعــي إلــى جانــب المشــاريع الثقافيــة الرائــدة 

للعاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي والتــي ســتفتتح فــي الســنوات القليلــة المقبلــة.
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legal Advisor
Mr. Raymond Mouracade

special thanks
Abu Dhabi Education Council
Abu Dhabi Municipality
Abu Dhabi Technology Development Committee
Abu Dhabi Theatre
Al Ain Municipality
Art for All
British Council
Carnegie Hall
Dar Warak Publishing 
Fujairah Cultural Centre
Hamaleel Publishing
Hili Fun City
Imperial College London Diabetes Centre
Institut Francais
Jazz at Lincoln Center
Live Music Now
Madarek Publishing
Novo Cinemas
Ras Al Khaimah Hospital
Sheikh Khalifa Medical City
Sultan Bin Ali Al Owais Cultural Foundation, Dubai
Tawam Hospital, Al Ain
The Club, Abu Dhabi
The Fridge
The Space, Abu Dhabi
twofour54
White Cube Studios
Yas Marina

embassies of Participating nations
Embassy of Belgium
Embassy of Brazil
Embassy of Canada
Embassy of The Dominican Republic
Embassy of Germany
Embassy of Hungary
Embassy of Italy
Embassy of Lebanon
Embassy of Poland
Embassy of South Korea
Embassy of Spain
Embassy of the United States of America
The Royal Norwegian Embassy 
Consulate General of Peru

Visit www.admaf.org
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  Abu Dhabi Music & Arts Foundation

 ADMAF96

السيد سالم براهيمي
السيدة ماري كورادو

السيد بشير الهسكوري
فراوكه هيرد-بي

السيد محمد عبد اللطيف كانو
السيدة شيخة المسكري

المستشار القانوني
السيد ريمون مرقدي

شكر خاص
آرتس فور أول

استوديو المكّعب األبيض
بلدية أبوظبي

بلدية العين
توفور 54

دار الورق للنشر
ذا سبيس “المكان”

ذا فريدج
ذا كلوب

كارنيغي هول
اليف ميوزيك ناو

لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا
مجلس أبوظبي للتعليم

مدارك للنشر
مدينة الشيخ خليفة الطبية

مدينة الهيلي الترفيهية
المركز الثقافي البريطاني

المركز الثقافي في الفجيرة
مركز إمبيريال كوليدج لندن لمرضى السكري 

مركز لينكولن لموسيقى الجاز
مسرح أبوظبي

مسرح بلدية العين
مشفى التوام، العين

مشفى رأس الخيمة
المعهد الفرنسي 

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي
نوفو سينما

هماليل للنشر
ياس مارينا

سفارات الدول المشاركة:
السفارة األلمانية

السفارة البرازيلية
السفارة البولندية
السفارة اإلسبانية
السفارة األمريكية
السفارة اإليطالية

السفارة البلجيكية
سفارة جمهورية الدومينيكان

السفارة الكورية الجنوبية
السفارة الكندية
السفارة المجرية 
السفارة اللبنانية

السفارة الملكية النرويجية
سفارة الواليات المتحدة األمريكية

القنصلية العامة للبيرو

www.admaf.org  يرجى زيارة الموقع
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For two decades, ADMAF 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.

inspiring learners
ADMAF Education fosters the development of children and young people 
through the arts, shaping critical thinking and broadening horizons. 
Through a diverse range of lectures, workshops, field trips, exhibitions, 
concerts, productions and other initiatives, students receive ‘hands on’ 
experience that allows them to enhance their academic performance, 
strengthen their creativity and develop life skills essential for later life.

empowering tomorrow
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.

engaging Audiences
ADMAF Community reaches out to the citizens and residents across the 
UAE, providing access to the arts for everyone, regardless of age, ability or 
location. Each year, it works with groups and associations to bring people 
together and address issues such as health, welfare and the environment. 
Its initiatives seek to empower people so that they are able to uphold their 
customs, preserve their traditions and share their riches with the world.

Celebrating excellence
Every year, ADMAF’s awards galvanises young, talented citizens and 
residents and turns 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.

ADMAF Founder 
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
H.E. Razan Al Mubarak
H.E. Reem Al Shemari
H.E. Dr. Maha Taysir Barakat
Sheikha Noor Fahim Al Qasimi
Princess Irina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Ian Stoutzker CBE
Terence D. Allen
Salem Brahimi
Mary Corrado
Bashir Al Haskouri
Frauke Heard-Bey
Mohamed A. L. Kanoo
Shaikha Al Maskari 

على مدى عقدين من الزمن، كانت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في طليعة مؤسسات 
النفع العام التي تعمل في مجال الفنون في دولة اإلمارات العربية المتحدة. بإلهامها الشباب، 
والجمهور، وتمكين الفنانين في الدولة، والمنطقة، والعالم، تشكل المجموعة مصدرًا لإللهام 
في مجال التعبير الفني من خال مجموعة واسعة من البرامج والمشروعات التي تنفذها تحت 
رئاسة ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وبقيادة سعادة هدى الخميس كانو. كما 
ساعدت المجموعة على أن تكون الفنون والثقافة في قلب الجمهور اإلماراتي من خال جمع األفراد 

والمؤسسات معًا.

إلهام المتعلمين
تساعد البرامج التعليمية 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.

تمكين قادة الغد
الفنون أداة فعالة إلعداد قوة العمل بشكل إبداعي. فباستخدام أدوات وتقنيات تعتمد على الفنون، 
تساهم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في تشكيل األجيال القادمة من خال ورش العمل التي 
تساعد على صقل المهارات الشخصية األساسية مثل العمل ضمن الفريق، والتواصل الفعال، وحل 
المشكات، والتفكير النقدي. تتنوع الفنون التي تستخدمها المجموعة إلعداد قادة المستقبل 
لتشمل مختلف األنواع من النصوص األدبية لشكسبير، إلى التقاليد الشفهية لدولة اإلمارات. ضمن 
قطاع اإلعام المتنامي في الدولة، تتيح مبادرة القيادات اإلعامية الشابة التي أطلقتها مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون في كل عام لمجموعة من الشباب اإلماراتيين المتحمسين التسلح 
بالمهارات والمعارف الازمة لانطاق في مهنة اإلعام. وقريبًا، سيتم إطاق برنامج تطوير مهني آخر 

يركز على رعاية رواد أعمال المستقبل في مجاالت اإلبداع والثقافة.

إشراك الجمهور
تتواصل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة، 
وتجعل الوصول إلى الفنون سهًا للجميع بغض النظر عن العمر، أو المقدرة، أو المكان. وتعمل 
المجموعة في كل عام مع الجمعيات والمؤسسات المحلية في اإلمارات السبع وجمع الناس معًا 
لمعالجة قضايا مهمة مثل الصحة، والرعاية االجتماعية، والبيئة. ومن خال إنشاء منصات تجمع بين 
الثقافات المختلفة، ودعم التقاليد الخاصة بالموسيقى، والفنون التقليدية، والحكايات، فضًا 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.

االحتفاء بالتمّيز
تحفز جوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون كل عام، الشباب، الموهوبين من اإلماراتيين 
والمقيمين، وتسلط الضوء على جهود المتميزين منهم في مجال الفنون التشكيلية، فنون 
األداء، األدب والسينما. كما تدعم المجموعة المشاريع الثقافية المستقلة عبر اإلمارات السبع، 
من خال برنامج الدعم والمنح. في حراك القطاع الثقافي لدولة اإلمارات العربية المتحدة نحو 
مزيد من االزدهار، تقف مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دليًا على أن للمؤسسات غير الربحية 

دورًا رئيسيًا في دمج الفنون في المجتمع، وبالتالي، تحفيز اإلبداع واالبتكار لدى أفراده.

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 رزان المبارك
سعادة ريم الشمري

سعادة الدكتورة مهى تيسير بركات
الشيخة نور فاهم القاسمي

األميرة إيرينا زوزاين-فيتغنشتاين-بيرليبورغ
CBE السيد ايان ستاوتسكر

السيد تيرنس ألن

About ADMAF للثقافــة والفنــون أبوظبــي  نبــذة عــن مجموعــة 
ADMAF Patron
he sheikh nahayan Mabarak Al nahyan
UAE Minister of Culture & Knowledge Development

ADMAF honourable Patrons
hh sheikha shamsa bint hamdan Al nahyan & hh sheikha sheikha bint saif Al nahyan

through arts education, community arts and special projects, the Abu Dhabi Music & Arts Foundation has been nurturing creativity 
across the uAe since 1996. 

راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير الثقافــة وتنمية المعرفة

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

منذ تأسيسها عام 1996، تعمل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على رعاية اإلبداع في مختلف أنحاء دولة اإلمارات من خالل تعليم الفنون، وفنون 
المجتمع، والمشروعات الخاصة.
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الشـــركاء التعليميـــون والمجتمعيـــون الشــركـــاء الــرسميــــــون

schools
Abu Dhabi Homeschoolers Association
Al Ain English Speaking School
Al Muna Primary School
Al Mushrif School
Al Shawamekh School
Al Shohub School for Girls
Al Wathba School 
American Community School
American International School Abu Dhabi
American School of Dubai
International Community School Abu Dhabi
Lycée Théodore Monod
Mariam Bint Omran School
Pearl Primary School

universities & Colleges
American University of Sharjah
City University College of Ajman
Higher College of Technology, Abu Dhabi Women’s
New York Film Academy Abu Dhabi
New York University Abu Dhabi
The Petroleum Institute
United Arab Emirates University, Al Ain
University of Sharjah
Zayed University

organisations & institutes
Abu Dhabi Art Hub
Beit Al Oud
Bielsko-Biala Music School Orchestra
Elite Music Institute
Emirates Writers’ Union
Emirates Youth Symphony Orchestra
Ewa’a Shelters for Women & Children 
EWS-WWF
Fatima Bint Mohammed Initiative
Future Centre for Special Needs
House of Arts, Al Ain
Juli Music Institute
Osturaa Support Alliance
Piano Centre, Ministry of Culture & Knowledge 
Development
Premier Music College of Prague
Rooftop Rhythms
Sharjah City for Humanitarian Services
Sharjah Institute for Theatrical Arts
START
The Emirates Ensemble
The Music Hub, Abu Dhabi
Zayed Higher Organisation for Humanitarian Care  
& Special Needs

المدارس
جمعية مدراس أبوظبي 

المدرسة اإلمريكية الدولية في أبوظبي
المدرسة األمريكية في دبي

مدرسة الشهب للبنات
مدرسة الشوامخ

مدرسة اللؤلؤ الخاصة
مدرسة المجتمع األمريكية

مدرسة المجتمع الدولية
مدرسة المحادثة اإلنكليزية في العين

مدرسة المشرف
مدرسة المنى الخاصة

مدرسة الوثبة
ليسيه تيودور مونو

مدرسة مريم بنت عمران

الجامعات والكليات
أكاديمية نيويورك لألفام

جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين
الجامعة األمريكية في الشارقة

جامعة زايد
جامعة نيويورك، أبوظبي

كليات التقنية العليا للطالبات، أبوظبي
كلية جامعة المدينة، عجمان

المعهد البترولي
معهد جامعة نيويورك، أبوظبي

المؤسسات والمعاهد
أبوظبي آرت هب

إتحاد اإلمارات للكتاب
آرتس فور أول )الفن للجميع(

أوركسترا اإلمارات السيمفونية للناشئة
أوركسترا مدرسة بيلسكو-بياال الموسيقية

بيت العود
بيت الفنون، العين

جمعية اإلمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي لصون الطبيعة
دار زايد للرعاية األسرية

روفتوب لإليقاعات
مشروع ستارت

شباب أوركسترا شباب كلية بريميير للموسيقى في براغ
فرقة اإلمارات الموسيقية
مبادرة فاطمة بن محمد 
مجموعة أسطورة للدعم

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
مراكز إيواء ضحايا اإلتجار بالبشر

مركز البيانو، وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
مركز المستقبل لذوي االحتياجات الخاصة

معهد الشارقة للفنون المسرحية
معهد النخبة للموسيقى
معهد جولي للموسيقى

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة

Main Partner

official Airline Partner Festival Awards Partner

official venue official news broadcaster supporters

official tv Partner

official Media Partners

الداعمون

الشريك الرئيسي

الشركاء اإلعالميون

الناقل الرسمي راعي الجوائز الشريك التلفزيوني الرسمي

موقع الفعاليات الرسمي ناقل األخبار الرسمي

education Partners

الشركاء التعليميون

Community & education Partner Community Partner

الشريك المجتمعي والتعليمي الشركاء المجتمعيون
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internAtionAl strAteGiC 
CulturAl PArtners

الشـــركاء الدوليـــون



the Abu Dhabi Festival team convene at the end of the 12th edition at emirates Palace. فريق عمل مهرجان أبوظبي يحتفلون في ختام دورته الثانية عشرة في قصر اإلمارات.
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www.abudhabifestival.ae

 @abudhabi_fest

  abudhabifestival

  abudhabifestival
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