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In memory of 

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK
(1946–2017)

CONDUCTOR

PERFORMED AT THE ABU DHABI FESTIVAL 2013

في ذكرى

ييرجي بيلوالفيك
)2017 - 1946(

قائد أوركسترا
شارك ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2013
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In memory of 

AL JARREAU
(1940–2017)

SINGER AND MUSICIAN 

PERFORMED AT THE ABU DHABI FESTIVAL 2011

في ذكرى

آل جــارو
)2017 - 1940(

أسطورة الجاز
شارك ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2011
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The 2017 Abu Dhabi Festival directs our attention toward the intimate 
relationship between ‘Culture and Tolerance’. This annual celebration 
of artistic expression reminds us that encounters among cultures 
encourage the openness, dialogue and understanding that brings us all 
together and benefits all humanity.

I am delighted to congratulate the Abu Dhabi Music & Arts Foundation 
for mounting this 14th edition of the Abu Dhabi Festival. Year after year, 
the creative efforts of Huda Alkhamis–Kanoo and her talented team 
enrich our lives, enhance our national identity, and promote the values 
of the UAE. The Foundation’s ongoing accomplishments strengthen the 
United Arab Emirates as an innovative and pioneering nation committed 
to cultural interchange at this global crossroads.

Through its national and international partnerships, the Abu Dhabi 
Festival nurtures the appetite for the arts throughout the country. 
The Festival enables artists and audiences to expand their cultural 
horizons and deepen their knowledge and appreciation of the many and 
various cultures involved. The Festival remains dedicated as well to the 
development of young creative professionals in the UAE. Its capacity-
building initiatives are enabling our local artists to accelerate the 
realisation of their potential. Their skills and imagination will invigorate 
the flourishing creative and cultural industries that will distinguish the 
UAE globally.

The Abu Dhabi Festival would never have succeeded over the years 
without the wise leadership of His Highness President Sheikh Khalifa 
Bin Zayed Al Nahyan. His unwavering support for the arts and the 
cultural comprehension that they engender has inspired us all. Likewise, 
the endeavours of His Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed Bin 
Sultan Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces, have propelled the advancement of 
Abu Dhabi and the entire country as a global exemplar of openness, 
dialogue, and understanding. The Abu Dhabi Festival testifies to their 
enlightened concern for the informed and mutual appreciation of global 
cultures that reinforces the hope for world peace and prosperity.

شعار  العام  هذا  يحمل  عشر،  الرابع  عامه  يستكمل  وهو   2017 أبوظبي  مهرجان  أن  يسرني 

"الثقافة والتسامح" مترجمًا توجيهات القيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة في إعالء قيم التسامح 

واإلخاء اإلنساني والحوار واالنفتاح على اآلخر. وليس أجدر من أن الثقافة والفنون وسيلًة نحّملها 

إيصال  في  تأثيرًا  األشّد  األداة  تزال،  وال  كانت  الثقافية  فالدبلوماسية  والحوار،  التسامح  رسالة 

رسالتنا إلى العالم، والترجمة األصدق عن مشاعرنا تجاه إخوتنا في اإلنسانية. 

األوطان  بنهضة  والمؤمنين  الفنون،  ورعاية  الثقافة  خدمة  في  العاملين  نحن  جميعًا،  باسمنا 

ثقافيًا بالمعرفة، وبرسالة الفن في خدمة اإلنسانية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم إلى صاحب 

الرؤية الحكيمة، واليد الكريمة في دعم اإلبداع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه اهلل، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 

من  لسمّوهما  لما  واالمتنان،  الشكر  بعميق  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي، 

استشرافًا  األمام  إلى  السير  في  إلهام  من  سموهما  من  نستمده  ولما  والداعم،  الراعي  دور 

لمستقبل االستدامة الثقافية وتنمية المعرفة والخير لدولتنا وشعبنا ولإلنسانية جمعاء.

العربية  اإلمارات  لدولة  الثقافية  النهضة  استدامة  في  محوريًا  دورًا  أبوظبي  لمهرجان  إّن 

والغنى،  بالتنوع  تتسم  ثرية  بفعاليات  التعليمي،  وبرنامجه  المجتمعية  مبادراته  عبر  المتحدة، 

صقل  فرصة  والمقيم،  اإلماراتي  المجتمع  ألبناء  متيحًا  مختلفة،  مجتمعية  لشرائح  يقّدمها 

على  الثقافي  والتعبير  الفني  اإلبداع  أنماط  على  والتعرف  الفنانين،  بكبار  واللقاء  المواهب، 

اختالفها، متطلعًا إلى العالمية دومًا، بعيون إماراتية، مساهمًا في التعريف بالتجارب اإلبداعية 

اإلماراتية الرائدة، عربيًا وعالميًا. 

للثقافة والفنون، على استمرارية عطائها  أبوظبي  بالشكر لمجموعة  أتوجه  أن  كما يسعدني 

وديمومة تألقها، المتمثلة في تنظيمها واحدة من أهم فعاليات الثقافة والفنون في المنطقة 

والعالم، بجهود فريق عمل مخلص تقوده سيدة مبدعة هي السيدة هدى إبراهيم الخميس، 

عاماًل على إثراء الرؤية الثقافية ألبوظبي في ترسيخ مكانتها كعاصمة ثقافية عالمية، تحضن 

اإلبداع وتستقطب الرواد من المبدعين.

HIS EXCELLENCY 
SHEIKH NAHAYAN MABARAK AL NAHYAN

UAE Minister of Culture & Knowledge Development
Patron, Abu Dhabi Festival

Patron, Abu Dhabi Music & Arts Foundation

 معالي
 الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير الثقافة وتنمية المعرفة
راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
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It is through culture that engagement and participation can materialise 
to endorse mutual understanding, the sharing of knowledge and the 
cultivation of ideas for all ages and nationalities. 

The leadership of the United Arab Emirates is devoted to sustaining 
the country’s position as a global capital of culture, while making 
continuous contributions to Abu Dhabi’s cultural landscape. Abu Dhabi 
Festival, with its diverse exhibitions and performances, provides an 
ideal platform to meet these areas and build on them. Now, in its 14th 
edition, the Festival continues to innovate, whilst adorning a highly 
acclaimed international status. 

Abu Dhabi Tourism & Culture Authority is committed to promoting the 
heritage and culture of the Emirate, and, as a strategic partner of Abu 
Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF), we are delighted that more 
than 120 Emiratis are joining over 200 international artists for this year’s 
Festival. This investment in our youth today will pay rich dividends, 
with our legacy kept in safe hands for future generations. ‘Culture 
and Tolerance’ is a theme that is deeply rooted in our society, as the 
communities celebrate the cultural diversity that nurtures our nation 
and strengthens our ties. We are proud to work alongside ADMAF and 
welcome Saudi Arabia as the ‘Country of Honour’ for this year’s Abu 
Dhabi Festival, the Emirate’s premier annual celebration of artistic 
excellence, which represents the culmination of passions, experiences 
and knowledge in the arts. 

وتنمية  المشترك،  التفاهم  تعزز  بصورة  والمشاركة  للتفاعل  األمثل  السبيل  الثقافة  تجسد 
المعرفة، وبلورة األفكار الخاّلقة على اختالف األعمار والجنسيات.

اإلمارات  لدولة  الغني  التاريخ  إبراز  أجل  والثقافة جهودها من  للسياحة  أبوظبي  وتكرس هيئة 
المتحدة وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمٍة عالمية للثقافة والفنون بمختلف مجاالتها.  العربية 
ويشكل مهرجان أبوظبي منصًة مثلى لتحقيق هذه األهداف والبناء عليها من خالل المعارض 
بسمعته  واالرتقاء  اإلبداع  مسيرة  في  يقدمها  التي  المتنوعة  األداء  وعروض  والثقافية  الفنية 

ومكانته العالمية الرفيعة، ودوره في التحفيز الخاّلق والواعي للفنون لتكون إرثنا وتراثنا للغد.

الثقافي  وموروثها  أبوظبي  إلمارة  بالترويج  نلتزم  والثقافة  للسياحة  أبوظبي  هيئة  في  إننا 
وتأكيد  أبوظبي  إلمارة  والريادي  المتميز  الثقافي  الدور  وترسيخ  والمتنوع،  األصيل  والتراثي 
لمجموعة  استراتيجيين  كشركاء  ونحن،  العالمية.  الثقافة  مشهد  في  الفاعل  إسهامها 
عالمي  فنان   200 و  إماراتيًا  فنانًا   160 من  أكثر  بمشاركة  نفخر  والفنون،  للثقافة  أبوظبي 
رؤية  سيعكس  أجيالنا  في  االستثمار  هذا  بأن  ثقة  وكلنا  المهرجان.  من  العام  هذا  ة  دور  في 
ألجيال  الموروث  تناقل  في  واإلسهام  األبناء،  ومستقبل  الوطن  إرث  بناء  في  الرشيدة  قيادتنا 
المتأصلة  القيم  باثنتين من  احتفاًء  "الثقافة والتسامح"  المهر جان تحت شعار  قادمة. ينطلق 
في مجتمعنا، وكذلك بالتنوع الثقافي الذي يدفع عجلة التطور في دولتنا ويوطد روابطها مع 
الثقافات األخرى. ويسعدنا أن نرحب بالمملكة العربية السعودية ضيفًا للشرف في هذه الدورة 

من المهرجان، بما ُيعلي قيم اإلنسانية، والشراكة، وتعميق التالحم واالحتفاء بالتنوع.

 سعادة
محمد المبارك

رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
الشريك االستراتيجي لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

HIS EXCELLENCY 
MOHAMMED AL MUBARAK

Chairman, Abu Dhabi Tourism & Culture Authority
ADMAF Strategic Partner
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I would like to thank and express my gratitude to our brothers and 
sisters at Abu Dhabi Music & Arts Foundation for choosing the Kingdom 
of Saudi Arabia as the Festival’s 2017 Country of Honour, demonstrating 
their appreciation of the Kingdom and its people. However, given our 
deep bonds and long standing relationship with the UAE, we consider 
ourselves hosts not guests. 

The bond between the Kingdom of Saudi Arabia and the UAE is forged 
through an exceptional historical relationship which has bred a deep 
family-like trust and affection, as well as a common cultural legacy and 
shared fortunes. Our shared cultures are characterised by diversity. The 
strong pillars of this relationship, enhanced by art – one of the many 
bonds that bring the two countries together – were established by our 
wise leadership. Those who chaperone its development and tend to its 
enhancement are the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman 
Bin Abdul Aziz Al Saud, and his highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al 
Nahyan, may god bless and support them. 

Today, the cultural environment that thrives in the UAE shares the same 
spirit which incubated and produced icons of science, creativity and 
knowledge throughout the ages of the Arab world, contributing much to 
the development of Arab culture. 

Culture and what it contains of knowledge, morals, traditions, heritage 
and arts is a message of understanding and tolerance among peoples. 
In societies that are open to others, tolerance spreads, allowing all to 
reach to a common, mutual understanding; the more the light of tolerance 
illuminates society, the more open that society becomes to others. 

When the light of tolerance wavers and dies, society becomes closed. 
Therefore, it is essential that countries reach towards each other to work 
together and collaborate to find a proper place with other nations – and 
tolerance is the path and bridge to other cultures. 

I would like to pay tribute to the efforts that ADMAF have made in the 
past two decades, initiating and organising fruitful initiatives that have 
nurtured and strengthened arts and culture – and I wish them every 
future success in these endeavours.

أتقــّدم بخالــص الشــكر واالمتنــان لألخــوة واألخــوات فــي مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون 
للمملكــة  منهــم  تقديــرًا   ،2017 عــام  لمهرجــان  ضيفــًا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  الختيــار 
التــي  والمحبــة  القربــى  لروابــط  أنفســنا مضيفيــن ولســنا ضيوفــًا  نعتبــر  أننــا  مــع  وشــعبها، 

تجمعنــا مــع األشــقاء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

حيــث ترتبــط المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربــي المتحــدة بعالقــات تاريخيــة 
مميــزة تّتســم باألخــوة واإلرث الحضــاري والمصيــر المشــترك، وقــد كانــت الثقافــة الســائدة بمــا 
تحملــه مــن تنــّوع ثقافــي وفنــون عامــاًل مــن عوامــل ترابــط المجتمــع فــي كال البلديــن، ويحمــل 
لــواء تنميتهــا وتطويرهــا فــي الوقــت الراهــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد حفظهمــا اهلل وأّيدهمــا بتوفيقــه.

ــة المتحــدة اليــوم تنبــع مــن ذات  ــة اإلمــارات العربي ــة التــي تحتضنهــا دول ــة الثقافي إّن هــذه البيئ
ــداع والمعــارف فــي عصــر الحضــارة العربيــة التــي ســاهمت  البيئــة التــي أنتجــت رمــوز العلــم واإلب
فــي كثيــر مــن مجــاالت التقــّدم فــي الحضــارة المعاصــرة. وتعــّد الثقافــة بمــا تتضّمنــه مــن معــارف 
وقيــم، وعــادات وقوانيــن، وتــراث وفنــون رســالة تعــارف وتســامح بيــن الشــعوب للوصــول إلــى 
وعــي وإدراك وفهــم مشــترك، حيــث يتوّهــج ضــوء التســامح كلمــا كان المجتمــع منفتحــًا علــى 
المجتمــع منغلقــًا فــي ثقافتــه، لهــذا  التســامح كلمــا كان  األخــرى، وتخبــو جــذوة  المجتمعــات 
ــي مبــدأ  ــى تبّن ــدول المتقّدمــة إل ــدول التــي تعمــل علــى إيجــاد مــكان لهــا فــي مصــاف ال ــو ال ترن

التســامح لمجتمعهــا ألن التســامح جســر العبــور إلــى ثقافــة اآلخريــن.

وختامــًا أوّد أن أشــيد بالجهــود التــي تقــوم بهــا مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون علــى مــدى 
عقديــن مــن الزمــن إلطــالق مبــادرات هادفــة للتحفيــز الثقافــي والفنــي، متمّنيــًا لهــا دوام التقــّدم 

واالزدهــار.

 السيد
صالح أحمد العمري

الوزير المفّوض
نائب معالي سفير المملكة العربية السعودية في اإلمارات

ضيف شرف مهرجان أبوظبي 2017

MR. SALEH AHMED AL OMARI
Deputy Head of Mission

Minister Plenipotentiary of the Embassy of Kingdom of the Saudi Arabia to the United Arab Emirates
Abu Dhabi Festival 2017 Country of Honour
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The Abu Dhabi Festival has always existed in close contact with the 

world. We aim for a festival that is not an ivory tower or a bubble but 

one that is in dialogue with the world. And in such troubled times, 

reaffirming the fact that our main concern, culture, is a vehicle for 

tolerance seems appropriate. More importantly, in its showcase of 

leading artists from the region and from the world, we have chosen this 

year to concentrate on people whose work and concerns are closely 

linked to the notion of tolerance.

It is fitting for us to have Saudi Arabia as Country of Honour this year, 

as what was to become today’s Saudi Arabia was an important hub in 

the Silk Road, and a focal point for Muslims in particular who would 

converge towards Mecca to perform their holy duties. In this context, 

travel, exchange, discovery of the Other is in an integral part of Islam 

and the Pilgrimage and Saudi Arabia was and still is a witness to 

such exchange.

It has now become a long tradition of the Abu Dhabi Festival to 

commission works that explore exchange and tolerance. Building 

upon the extraordinary work of the many international ambassadors 

of artistic excellence who have participated with us, ADMAF and the 

Festival has kept with its efforts to explore the connections between 

the strong musical heritage of the Arab World and other forms of 

musical expression. 

We all care deeply for our own culture and of course we all need roots. 

But this year, the Abu Dhabi Festival aims to be an affirmation of those 

roots as we understand them at ADMAF. Roots are paramount to us and 

to the UAE – they nourish the very identity and soul of this nation. Roots 

are the subterranean basis of who we are; yet they are not apparent. 

Just as culture keeps reinventing itself, so too does a tree; strongly 

attached to the ground with roots feeding it, the tree soars, evolves. 

It needs an environment, an ecosystem, in which to flourish. ADMAF 

believes in roots, but not in roots alone.

We also believe in growth, evolution and coexistence in a larger 

environment. We believe in the tree, in its roots, and in every one of 

its leaves. We believe in our own tree but also in the whole forest – 

as diverse, dynamic, unpredictable as culture is. To the static, fixated 

approach to rootedness, we offer a dynamic, evolving approach to the 

tree and to culture. With this year’s theme, ‘Culture and Tolerance’, the 

Abu Dhabi Festival sought to be just that – rooted in Abu Dhabi but 

soaring towards the world.

إن كانــت الموســيقى غــذاء للــروح والجســد، فــإن الثقافــة محــرك للفكــر وأداة للتنويــر تجعــل اإلنســان 
متســامحًا مــع نفســه ومــع غيــره. الثقافــة فــي جوهرهــا رســالة تســامح وتعــارف تعمــل علــى تقريــب 
الشــعوب وتجســير الهــوة بيــن الثقافــات وتســاهم فــي نبــذ التطــرف والعنــف. وتلعــب الثقافــة بمختلــف 
ــًا فــي نشــر رؤى التســامح واالعتــدال. وفــي  مكوناتهــا مــن أدب وفنــون وموســيقى وغيرهــا، دورًا محوري
المقابــل، إذا فقــد المجتمــع بوصلتــه الثقافيــة، ارتفعــت أصــوات الجهــل والكراهيــة وعــدم احتــرام اآلخــر، 
فالمثقــف يســاهم فــي إرســاء مبــادئ التســامح وترســيخ قيــم التعايــش التــي عرفتهــا مجتمعاتنــا علــى 

ــدة.  مــدى قــرون عدي
وانطالقــًا مــن دار زايــد، نمــوذج الوســطية واالعتــدال واألخــذ بأســباب التقــدم الحديــث مــع االحتفــاظ بالتــراث 
والقيــم العربيــة واإلســالمية األصيلــة، وتحــت رعايــة معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان، وزيــر 
الثقافــة وتنميــة المعرفــة، تنظــم مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون، الــدورة الرابعة عشــرة مــن مهرجان 
أبوظبــي خــالل شــهر مــارس 2017، تحــت شــعار "الثقافــة والتســامح"، هــذا الشــعار الــذي يؤكــد التــزام 
المجموعــة والمهرجــان برؤيــة اإلمــارات فــي تفعيــل دور الثقافــة والدبلوماســية الثقافيــة فــي نشــر المحبــة 
والتســامح وقبــول اآلخــر، تلــك الثقافــة التــي تجــذرت فينــا بفضــل حكمــة المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايد 
ــرز الرمــوز العالميــة الداعيــة إلــى التســامح والعيــش المشــترك،  بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اهلل، أحــد أب
والــذي تســتلهم إرثــه القيــادة الرشــيدة ممثلــًة بصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
الدولــة، حفظــه اهلل، الــذي أكــد تعقيبــًا علــى توجيهــات ســموه بإصــدار قانــون القــراءة أن: "كافــة سياســات 
واســتراتيجيات القــراءة هــي سياســات لبنــاء أمــة وترســيخ شــعب مثقــف واع متمكــن متســامح"، وبأخيــه 
ــوزراء، حاكــم  ــة رئيــس مجلــس ال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدول

دبــي، رعــاه اهلل، وهــو القائــل : "إن اإلمــارات والتســامح وجهــان لمعنــى جميــل واحــد". 
ويمّثــل مهرجــان أبوظبــي منصــة حــوار عالمــي للثقافــات علــى أرض اإلمــارات، بفضــل حــرص القيــادة 
والدعــم الكريــم المتواصــل مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي 
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، ســندًا لــكل إنجــاز وحاضنــًا لــكل إبــداع، حكيمــًا يبّشــر بالتســامح 
واالنفتــاح علــى اآلخــر، وفــي ذلــك نسترشــد بمقولــة ســموه: "رســالة اإلمــارات هــي التســامح والســالم 

والتنميــة والبنــاء والصداقــة والتعــاون والتعايــش اإلنســاني".
إننــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى متمســكون بــدور مهرجــان أبوظبــي كمنــارة للتســامح ومنبــر للحــوار،  
يمــد جســور التالقــي ليعبرهــا كبــار الفنانيــن والمبدعيــن والمفكريــن إلــى أبعــد مــا يمكــن لنخلــق معــًا 
فــرص اللقــاء اإلنســاني ونفتــَح مســاقاٍت جديــدًة للفكــر والثقافــة والفنــون، فعلــى عاتق أهــل الثقافــة تقع 
مســؤولية نشــر قيــم التســامح لقدرتهــم علــى الوصــول إلــى النــاس والتأثيــر فيهــم وتشــكيل وعِيهــم.

نحــن فــي أمــس الحاجــة إلــى إعــادة التأكيــد علــى أّن الثقافــة فــي جوهرهــا رســالة تســامح وتعــارف وتــالٍق 
وتفاهــم وتقــارب بيــن الشــعوب، وال نجــد مثــاالً أكثــر تجليــًا فــي التعبيــر عــن روحيــة شــعار "الثقافــة 
العربيــة  الدولــة ضيفــة شــرف المهرجــان المملكــة  والتســامح" مــن حاضنــِة ثقافتنــا ومهــِد رســالِتنا، 
الســعودية، وهــي الدولــة التــي تقــّدم للعالــم كّل عــام نموذجــًا حيــًا فــي موســم الحــج كملتقــى عالمــي 
تتجانــس فيــه الهويــات واألعــراق، والتــي أرســت مبــادئ التعايــش والحــوار وقامــت بتأطيــر ذلــك فــي 
مؤسســاٍت عريقــٍة للحــوار الدينــي واإلنســاني، بهــدف نشــر ثقافــة الحــوار وتعزيــز التعايــش المشــترك عبــر 
برامــج ومبــادرات تهــدف إلــى تعزيــز روابــط اللحمــة الوطنيــة ونشــر ثقافــة الوســطية واالعتــدال والتعايش 

بيــن أطيــاف المجتمــع.
فــي مهرجــان أبوظبــي 2017، يحمــل كل مــن األديــب والشــاعر والفنــان والموســيقي رســالة التســامح 
ــًا  ــاًل، وشــعرًا وأدب ــًا وتشــكياًل جمي ــة فن ــى فيهــا قيــم الســالم والمحب ــٍة إنســانية تتجل ويقدمهــا كفضيل
وإبداعــًا وموســيقى، وتأليفــًا ولحنــًا وعذوبــَة واســتعادًة ألمجــاِد حضــاراٍت وأمــٍم قّدمــت لإلنســانية إرثــًا عابرًا 

ــات والقــارات. للثقافــات والهوي
وكيــف ال تكــون الثقافــة وجهــًا آخــر للتســامح، ونحــُن نشــهد اإلبــداع اإلماراتــي ألكثــر مــن خمســين فنانــًا 
تشــكيليًا يحضــرون بأعمالهــم فــي قلــب العاصمــة أبوظبــي وفــي برليــن ليعّرفــوا بالمنجــز اإلماراتــي 

ــم أجمــع. ــى العال ــارات إل ــوا رســالة التســامح مــن اإلم ــم، وليحمل ــًا للحــوار مــع العال ويفتحــوا باب
وكيــف ال تكــون الثقافــة وجهــًا آخــر للتســامح ونحــن نشــهد الــدور الفاعــل لشــباب اإلمــارات، صانعــي 
الثقافيــة  والمجتمعيــة،  التعليميــة  مبادراتنــا  فــي  يشــاركون  وهــم  الثقافيــة  والنهضــة  المســتقبل 
والفنيــة، إلــى جانــب نظرائهــم مــن أنحــاء العالــم، بقلــوٍب محبــة وعقــول منفتحــة، يبنــون صــرح التســامح 
ــَة الثقافيــة تقــوى باالنفتــاح علــى اآلخــر  ــأّن الخصوصي ــَن ب ــر والتميــز واالبتــكار مؤمني ــة التنوي ويعلــون راي
وليــس العكــس، وبــأّن ثقافَتنــا قويــة بجذورها تتغــذى بهــا وتحفر فــي كنــوز التــراث العريــق وتوّثــق منجز 

الحاضــر الزاهــر وتقــوى باســتدامة الحــراك والشــراكة فــي نظــام عالمــي أوســع.

 سعادة
هدى إبراهيم الخميس

المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

HER EXCELLENCY  
HUDA ALKHAMIS-KANOO

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

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

Reflecting the Abu Dhabi vision 
Reflecting the vision of the UAE capital as an international cultural 
crossroads, the Abu Dhabi Festival is rooted in the principles of the 
country’s founding father, the late Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan; 
tolerance, respect and enlightenment. As a thriving metropolis that 
places art, education and culture at the fore, the Festival plays an 
intrinsic role by further expanding the boundaries of creativity and 
innovation through the arts. Through its programme, 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 network of 
33 national and international partners, the Festival has increased its 
audience dramatically over 14 years. With 79 events in 26 venues 
across the seven Emirates, the 2017 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, Abu Dhabi Festival has placed education at its core, 
building upon the vision of the Festival’s Founder and Artistic Director, 
Huda Alkhamis-Kanoo. By working with a range of academic partners, it 
presents a wealth of opportunities for children and young people aged 
18 months and upward. By demonstrating just how effective arts-based 
learning can be, this thriving and motivational educational programme 
invests in the development of young minds; shaping tomorrow’s 
leaders by sowing the seeds of creative innovation today.

Access for All 
Today, over 90% of Abu Dhabi Festival is free, providing events 
across the country. In addition to staging high profile events and 
commissioning exciting new works by Emirati artists for everyone to 
enjoy, the Festival programme also works with local partners in the 
special needs, health and welfare sectors to provide unique experiences 
that complement existing provision for specific groups including those 
with profound and multiple learning disabilities.

ABOUT ABU DHABI FESTIVAL

نبـــذة عـــن مهرجـــان أبوظبـــي

فــي كل عــام، تتــّوج جهــود مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون فــي احتفاليــة 
ــن  ــة م ــتويات عالمي ــع مس ــة م ــي الدول ــداع ف ــزاوج اإلب ــه ت ــم في ــة يت ــة للثقاف عالمي

ــي. ــر الفن ــكال التعبي أش

تأســـس مهرجـــان أبوظبـــي عـــام 2004 تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ عبـــد اهلل بـــن زايـــد آل نهيـــان، 
وزيـــر اإلعـــالم والثقافـــة فـــي تلـــك الفتـــرة، وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
ـــدأ كمنصـــة متواضعـــة للثقافـــة فـــي قلـــب العاصمـــة اإلماراتيـــة. مـــا بيـــن عامـــي  ـــًا، وب المتحـــدة حالي
2007 و2011، حظـــي المهرجـــان برعايـــة كريمـــة مـــن الفريـــق أول ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 

آل نهيـــان، ولـــي عهـــد أبوظبـــي، نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة. وفـــي العـــام 2012، 
ُأقيـــم المهرجـــان تحـــت رعايـــة معالـــي الشـــيخ نهيـــان مبـــارك آل نهيـــان، وزيـــر الثقافـــة والشـــباب 
ــيخ  ــة مـــن ســـمو الشـ ــة كريمـ ــد أقيـــم برعايـ ــان أبوظبـــي 2016 فقـ ــا مهرجـ ــع. أمـ ــة المجتمـ وتنميـ
عبـــداهلل بـــن زايـــد آل نهيـــان، وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي. واليـــوم، يقـــام المهرجـــان تحـــت 

رعايـــة معالـــي الشـــيخ نهيـــان مبـــارك آل نهيـــان، وزيـــر الثقافـــة وتنميـــة المعرفـــة. 

اإلسهام في إثراء الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبي
يستمد مهرجان أبوظبي مبادئه من مبادئ األب المؤسس المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ 
العاصمة  رؤية  يعكس  بما  والتنوير،  واالحترام،  التسامح،  وهي:  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
في  وبمكانه  العالمي.  المستوى  على  واإلبداع  والفن  للثقافة  وممّيزة  رائدة  كوجهة  اإلماراتية 
دورًا  المهرجان  يلعب  والثقافة،  والتعليم،  للفنون،  كبيرة  أهمية  تولي  مزدهرة  عالمية  مدينة 
الرئيسي،   - برامجه  خالل  ومن  الفنون.  خالل  من  واالبتكار  اإلبداع  آفاق  توسيع  عبر  جوهريًا 
والتعليمي، والمجتمعي - يصل المهرجان إلى جميع أنحاء الدولة، ويشرك األطفال، والشباب، 
الزوار  توحيد  على  تعمل  تنسى،  ال  مفيدة  تجارب  لهم  ويقدم  الجنسيات،  مختلف  والكبار من 

والمقيمين والمواطنين معًا.

التفاعل مع الجمهور
بعروضهم  ليبهرونا  أبوظبي  في  العالم  أنحاء  مختلف  من  فنانون  يلتقي  عام،  كل  في 
عالمية  شبكة  وبفضل  الكثير.  منهم  ونستلهم  المختلفة،  األنشطة  ويشاركونا  المختلفة، 
الجماهيرية  قاعدته  تعزيز  في  المهرجان  نجح  شريكًا،   33 إلى  وصلت  الثقافيين  الشركاء  من 
وزيادتها خالل أربعة عشر عامًا فقط. مع أكثر من 79 فعالية، في 26 موقعًا عبر اإلمارات السبع، 
وباإلضافة  المهرجانات"،  "مهرجان  كونه  الرائعة  2017 سمعته  العام  دورة  في  المهرجان  رّسخ 
أعمال  على  االطالع  فرصة  للجمهور  أتيحت  الدولية،  والشراكات  الحصري،  التكليف  أعمال  إلى 

فنية وطنية، وعالمية عرضت ألول مرة، وتميزت باحتفائها بالعبقرية الخالقة لإلنسانية.

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

ــذور االبتــكار الخــالق فــي شــباب اليــوم. قــادة الغــد مــن خــالل غــرس ب

مهرجان الجميع
ما يزيد عن 90% من فعاليات مهرجان أبوظبي متاحة للجمهور بدعوة عامة، في جميع أنحاء 
وأعمال  األرض،  عالمية مهمة مثل ساعة  فعاليات  تنظيم  المشاركة في  إلى  وباإلضافة  الدولة. 
المهرجان  برنامج  يعمل  الجميع،  بها  ليستمتع  إماراتيين  لفنانين  الجديدة  الحصري  التكليف 
الخاصة، والصحة، والرعاية  مع شركاء محليين في مجاالت متخصصة مثل قطاعات االحتياجات 
بما في  لمجموعات معينة  تقدم  التي  القائمة  الخدمات  تدعم  فريدة  تجارب  لتوفير  االجتماعية 

ذلك مرضى المستشفيات، والذين يعانون من إعاقات كبيرة ومتعددة.
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All of us care deeply for our own cultures. They make us who we 
are. After all, we all need roots. The Abu Dhabi Festival believes in 
roots but not in roots alone. It believes in growth, evolution and 
co-existence. 

The Abu Dhabi Festival 2017 sought to capture just some of the 
intricate connections humanity shares. In doing so, the Emirates 
Palace stage and other spaces and places across Abu Dhabi, the UAE 
and the world played host to performances and exhibitions exploring 
the splendour of cultural diversity. And as a gesture of appreciation 
and a celebration of this year’s theme, ‘Culture and Tolerance’, every 
Abu Dhabi Festival artist was presented with a symbolic olive branch.

The carefully curated Festival programme reflected the theme 
particularly through its music repertoire. China’s National Centre for 
the Performing Arts Orchestra traversed borders, uniting continents 
and cultures with orchestral works from the 19th and 20th centuries. 
Tchaikovsky’s exhilarating ‘Slavonic March’, composed in 1876 in 
just five days, draws on Serbian folk tunes to express the terrible 
consequences of war. Dvořák’s greatest and last symphony ‘From 
the New World’ was the Czech composer’s postcard home, filled 
with his impressions of the USA. While ‘The Butterfly Lovers 
Violin Concerto’ by He Zhanhao and Chen Gang performed by the 
orchestra with violinist Siqing Lü, offered a perfect synthesis of 
Eastern and Western traditions. 

This year, the Festival reunited two great music maestros, Wynton 
Marsalis and the UNESCO Artist for Peace Naseer Shamma. There 
could be no stronger duo to convey that in today’s world, it is more 
important than ever to use the power of music to nurture mutual 
respect and understanding between people.

The finale of the Festival testified, in the words of its Artistic Director, 
that “the clearest reason for music and for culture is that it gives us 
meaning.” The Silk Road Ensemble with Yo-Yo Ma gave the audience 
a taste of their celebratory “classical-folk” vernacular that was formed 
from exploring what might happen when strangers meet.

The theme also resonated across the Festival’s international 
cultural diplomacy initiatives this year, featuring concerts in 
Europe by the Syrian Expat Philharmonic Orchestra as well as a 
landmark collaboration with the Barenboim Foundation and the 
Pierre Boulez Saal. 

As audiences look back at the 2017 Abu Dhabi Festival in years to 
come, they will recollect a programme that demonstrated how the 
arts opens us to possibility and with possibility brings hope. And we 
all need hope. 

اإلمارة كعاصمة  رؤية  أبوظبي  الرابعة عشرة من مهرجان  النسخة  يعكس شعار 
ويطال  اإلمارات  دولة  حدود  ليتجاوز  الحالي  تأثيرها  يمتد  حيث  عالمية،  ثقافية 

مختلف أنحاء العالم بهدف بناء جسور الحوار والتواصل مع الثقافات األخرى.

ال شك أن كاًل منا يولي اهتمامًا كبيرًا لثقافته الخاصة. هذه الثقافة التي جعلت منا ما نحن عليه 
الحفاظ على جذورنا  أن  له حاضر. وصحيح  ليس  ماٍض  له  ليس  المطاف، من  نهاية  اليوم. ففي 
والتطور  بالنمو  الوقت نفسه  أبوظبي، ولكنه يؤمن في  يتبناها مهرجان  هي مسألة جوهرية 

والتعايش.

البشرية.  التي تربط  المعقدة  العالقات  إلى تجسيد بعض من   2017 أبوظبي  ويهدف مهرجان 
اإلماراتية  العاصمة  في  األخرى  والوجهات  واألماكن  اإلمارات  قصر  مسرح  استضاف  فقد  ولهذا، 
وتقديرًا  الثقافي.  التنوع  روعة  تستكشف  التي  والمعارض  العروض  من  عددًا  والعالم  أبوظبي 
الفنانين  من  كل  تقديم  تم  والتسامح"،  "الثقافة  العام،  لهذا  المهرجان  بشعار  واحتفاًء 

المشاركين حاماًل معه غصن زيتون رمزي.

خالل  من  خاص  بشكل  تامة،  بعناية  تنظيمه  تم  الذي  المهرجان،  برنامج  شعار  تجلى  وقد 
كل  إلغاء   في  األداء"  لفنون  الوطني  الصين  مركز  "أوركسترا  ونجحت  الموسيقية.  تشكيلته 
الرائعة  األوركسترالية  أعمالها  خالل  من  واحدة  بوتقة  في  والثقافات  القارات  وصهر  الحدود 

المستوحاة من القرنين التاسع عشر والعشرين. 

وتم استيحاء مقطوعة "سالفونك مارش" لتشايكوفسكي، والتي تم تألفيها خالل 5 أيام فقط 
عام 1876، من أنغام الفلكلور الصربي تعبيرًا عن العواقب الوخيمة للحروب. ولخصت أعظم وآخر 
سمفونيات دفورجاك، "من العالم الجديد"، انطباعات المؤلف الموسيقي التشيكي حيال الواليات 
المتحدة. فيما وفرت كونشرتو الكمان "عشاق الفراشة" لدجانهاو وتشين غانغ، والتي عزفتها 

األوركسترا برفقة عازف الكمان سيتشينغ لو، حالة تناغم مثلى بين التقاليد الشرقية والغربية. 

وينتن  الموسيقيين هما  القادة  أعظم  اثنين من  أبوظبي جمع  أعاد مهرجان  العام،  وفي هذا 
مارساليس والفنان العراقي نصير شمة الحائز على لقب "فنان اليونسكو للسالم". وال شك أنه ما 
من ثنائي أفضل إليضاح فكرة أنه في عالم اليوم بات من األهم استخدام قوة الموسيقى لتعزيز 

أطر الفهم واالحترام المتبادل بين الشعوب.

ما  هو  والثقافة  الموسيقى  ألهمية  األبرز  "السبب  أن  الختامي  حفله  في  المهرجان  أثبت  وقد 
يو-يو  الشهير  العازف  برفقة  الحرير"،  للحياة من معنى". وقد منحت "مجموعة طريق  تعطيانه 
ما، الجمهور لمحة عن أسلوبها "الفلكلوري الكالسيكي" االحتفالي الذي تم استيحاؤه من الرغبة 

باستكشاف ما يمكن أن يحدث عند تقابل الغرباء.

الدولية،  الثقافية  الدبلوماسية  المبادرات  خالل  من  العام  هذا  المهرجان  شعار  انعكس  كما   
السوريين  المغتربين  "أوركسترا  أوروبا  في  أقامتها  التي  الموسيقية  الحفالت  ذلك  في  بما 

الفلهارموني"، باإلضافة إلى تعاون تاريخي مع "مؤسسة بارنبويم" في قاعة "بيير بوليز سال".

وال شك أننا عندما نتذكر مهرجان أبوظبي 2017 بعد عدة سنوات لن يغيب عن أذهاننا برنامجه 
الذي ركز على دور الفنون في فتح آفاق جديدة، آفاق تترافق مع األمل دائمًا. ونحن جميعا بحاجة 

إلى األمل.

The clearest reason for music and for culture is that it gives us 
meaning – Yo-Yo Ma

"السبب األبرز ألهمية الموسيقى والثقافة هو ما تعطيانه للحياة من 
“معنى". العازف الشهير - يو-يو ما “

18

CULTURE AND TOLERANCE

الثقـافـة والتسامـح
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A million thanks for enriching our lives with 

world-class culture, music, art, dance and joy.

LINDA MACCONNELL

AUDIENCE MEMBER

"شكرًا جزياًل إلثراء حياتنا بهذه العروض الثقافية 
والموسيقية والراقصة والترفيهية العالمية"

ليندا ماكونيل
من الحضور

Thank you, Abu Dhabi Festival and ADMAF 

for a great line-up. You did Abu Dhabi and its 

ambitions to become a centre of culture proud.

H.E. FRANK MOLLEN, 

AMBASSADOR OF THE NETHERLANDS  

TO THE UAE  

 "من المذهل حقًا كيف لشخص واحد، مثل 
 هدى إبراهيم الخميس، أن يساعد أبوظبي 

 على إقامة مثل هذا المهرجان الرائع. ال يسعني إال 
أن أهنئها وأهنئ أبوظبي على دعم فكرتها!"

 سوزي المطوع
من الحضور

It’s amazing how one person, Huda Alkhamis-

Kanoo, has helped Abu Dhabi build a festival. 

Mashallah to her and for Abu Dhabi for 

supporting her idea!

SUSI AL MUTAWA

AUDIENCE MEMBER

 "الشكر الجزيل لمهرجان أبوظبي ومجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون على هذه العروض المميزة. لقد 

دعمتم أبوظبي وطموحاتها في أن تصبح مركزًا ثقافيًا 
يدعو للفخر". 

سعادة فرانك مولن،
سفير المملكة الهولندية لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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I would like to thank you for a wonderful 

Storytelling session –  thanks to you and your 

team. Looking forward to working with you in 

the future.

ASMA AL KETBI

STORYTELLER AND RIWAQ AL ADAB 

WAL KITAB AUTHOR

أود أن أشكركم على "جوالت رواية القصص" الرائعة 
- شكر خاص لك ولفريق العمل، نتطلع قدمًا للعمل 

معًا مجددًا.

أسماء الكتبي
راوية قصص وروائية مشاركة في برنامج "رواق 

الكتاب واألدب"

Thank you so very much for a wonderful 

experience for our students. I know they 

thoroughly enjoyed themselves – we appreciate 

your support of our programme.

NAZ SHAHROKH

COLLEGE OF ARTS AND CREATIVE ENTERPRISES, 

ZAYED UNIVERSITY

شكرًا جزياًل لما قدمتموه من تجربة رائعة لطالبنا. 
نعلم أنهم حقًا استمتعوا بها - نثّمن دعمكم 

لبرنامجنا.

ناز شاهروخ
كلية الفنون والصناعات اإلبداعية جامعة زايد

 

I'd like to thank you for giving me the chance to 

be part of yet another great UAE Theatre Circle 

– it was a magnificent three weeks – I enjoyed 

and benefitted from it so much.

AHMED AL RASHEED 

UAE THEATRE CIRCLE

شكرًا جزياًل إلتاحة الفرصة لنا للمشاركة في "ورشة 
 اإلمارات المسرحية" الرائعة - ثالثة أسابيع ممّيزة

 أعطتنا الكثير من اإلفادة والمتعة.

أحمد الرشيد
 ورشة اإلمارات المسرحية
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THE ABU DHABI FESTIVAL AWARDS 

جـــوائز  مهـــرجـــان أبوظــبي 

Presented with Chopard, The Abu Dhabi Festival Award is given 
annually to individuals for outstanding lifetime contributions to 
arts and culture.
 
2012: Dr. Walid Gholmieh (1938–2011) 
2013: Plácido Domingo  
2014: José Antonio Abreu, Gustavo Dudamel, Quincy Jones 
2015: Iván Fischer, Riccardo Muti, Comte Jean-Pierre de Launoit (1935–2014) 
2016: Sylvie Guillem, Gabriel Yared, Amin Maalouf 
2017: Yo-Yo Ma and Silk Road Ensemble, Mohamed Abdo, 
          Wynton Marsalis, Dr. Ghassan Salamé

Inaugurated in 2012, the Abu Dhabi Festival Award has become the 
benchmark of cultural excellence. In 2017, three eminent individuals 
were recognised, each of whom has made a unique and unparalleled 
contribution to culture:

For almost two decades, The Silk Road Ensemble have been initiating 
unprecedented opportunities for cross-cultural dialogue through its 
family of musicians from more than 20 countries and most importantly 
thanks to the personal commitment of its co-founder and director, the 
renowned cellist, UN Messenger of Peace and 17-time GRAMMY award-
winner Yo-Yo Ma. 

The legendary Saudi vocalist Mohamed Abdo – known to all as ‘The 
Artist of the Arabs’ – was recognised for his remarkable career spanning 
more than six decades. As one of the most prominent musical pioneers 
in the Arab world, he has played an integral role in the upholding and 
developing the music cultural heritage of the Kingdom of Saudi Arabia 
and beyond. 

Founder of the Jazz Lincoln Center and a nine-time GRAMMY Award-
winner, Wynton Marsalis received the Award for his exceptional 
accomplishments in the service of culture, music education and 
youth development. While Dr. Ghassan Salamé, academic, diplomat 
and cultural commentator was awarded for literary and diplomatic 
achievements as well as his highly influential role in promoting cross-
cultural dialogue and exchange.

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

2012: الدكتور وليد غلمية )1938 - 2011(

2013: بالسيدو دومينغو

2014: خوسيه أنطونيو أبريو، وغوستافو دوداميل، وكوينسي جونز

2015: إيفان فيشر، وريكاردو موتي، والكونت جون بيير دو لونوا )1935 - 2014(

2016: سيلفي غييم، وغابريل يارد، وأمين معلوف

والدكتــور  عبــده، ووينتــن مارســاليس،  يو-يومــا، ومحمــد  مــع  الحريــر  2017: مجموعــة طريــق 

غســان ســالمة

تأسســت جائــزة مهرجــان أبوظبــي فــي عــام 2012، وقــد باتــت معيــارًا للتميــز الثقافــي. وفــي 
عــام 2017، كرمــت الجائــزة 3 شــخصيات بــارزة قــدم كل منهــا إنجــازًا فريــدًا وغيــر مســبوق أثــرى 

قطــاع الثقافــة:

لقرابــة عقديــن مــن الزمــن، وفــرت "مجموعــة طريــق الحريــر" فرصــًا غيــر مســبوقة لفتــح بــاب 
الحــوار الثقافــي مــن خــالل أعضائهــا الموســيقيين الذيــن ينتمــون ألكثــر مــن 20 بلــدًا مختلفــًا، 
واألهــم مــن ذلــك مــن خــالل االلتــزام الشــخصي لمديرهــا وشــريكها المؤســس عــازف التشــيللو 
الشــهير يو-يــو مــا، ســفير الســالم فــي منظمــة األمــم المتحــدة والمرشــح لنيــل جائــزة "غرامــي" 

18 مــرة.

اشــتهرت أســطورة "فنــان العــرب" محمــد عبــده بمســيرته الفنيــة الحافلــة التــي امتــدت علــى 
أكثــر مــن 6 عقــود. وباعتبــاره أحــد أبــرز رواد قطــاع الموســيقى فــي العالــم العربــي، فقــد لعــب 
عبــده دورًا محوريــًا فــي االرتقــاء بالمــوروث الثقافــي الموســيقي للمملكــة العربيــة الســعودية 

والعالــم ككل.

أمــا وينتــن مارســاليس، مؤســس »جــاز لينكولــن ســنتر« والــذي نــال جائــزة »غرامــي« 9 مــرات، 
والموســيقى  الثقافــة  مجــاالت  دعــم  فــي  االســتثنائية  إلنجازاتــه  تقديــرًا  الجائــزة  نــال  فقــد 
الدبلوماســية  األكاديميــة  الشــخصية  تكريــم  تــم  فيمــا  الشــباب.  وتنميــة  الفنــي  والتعليــم 
المرموقــة والمعلــق الثقافــي الدكتــور غســان ســالمة لمســاهماته األدبيــة والدبلوماســية ودوره 

المؤثــر فــي حفــز التبــادل والحــوار الثقافــي البّنــاء.
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Facing Page: (from left to right): Mohamed Abdo 

receives the Abu Dhabi Festival Award from  

H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan; Wynton 

Marsalis with H.E. Huda Alkhamis-Kanoo; United 

Nations Messenger for Peace Yo-Yo Ma receives the 

Abu Dhabi Festival Award on behalf of Silk Road 

Ensemble from H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al 

Nahyan; Award recipient Dr. Ghassan Salamé with 

H.E. Huda Alkhamis-Kanoo

ــى اليميــن(: محمــد عبــده  الصفحــة المقابلــة: )مــن اليســار إل
يســتلم جائــزة مهرجــان أبوظبــي مــن معالــي الشــيخ نهيــان 
هــدى  ســعادة  مــع  مارســاليس  وينتــن  نهيــان؛  آل  مبــارك 
ــو  ــالم، يو-ي ــدة للس ــم المتح ــول األم ــس: رس ــم الخمي إبراهي
ــة عــن مجموعــة  ــزة مهرجــان أبوظبــي بالنياب مــا يســتلم جائ
ــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان؛  ــر مــن معال ــق الحري طري
الفائــز بجائــزة مهرجــان أبوظبــي الدكتــور غســان ســالمة مــع 

ــس. ــم الخمي ــدى إبراهي ــعادة ه س

Above: (top row) Sylvie Guillem (2016); Gabriel Yared 

(2016); Amin Maalouf (2016); Iván Fischer (2015)

(second row) Comte Jean-Pierre de Launoit, 

received by his son Bernard de Launoit (2015); 

Riccardo Muti (2015); Gustavo Dudamel (2014)

(third row) Quincy Jones (2014); José Antonio 

Abreu (2014); Placído Domingo (2013); Mrs Elham 

Ghomieh & H.E. Fouad Siniora, for Dr Walid 

Gholmieh (2012)

 

(fourth row) The Abu Dhabi Festival Award designed 

by Chopard

ــارد  ــل ي ــم )2016(؛ غابريي ــيلفي غيي ــف األول(: س ــى: )الص أعل
)2016(؛ أميــن معلــوف )2016(؛ إيفــان فيشــر )2015(

ــارد  ــوا )2015(؛ برن ــر دو الن ــت جان-بيي ــي(: الكون ــف الثان )الص
دو النــوا )2015(؛ ريــكاردو موتــي )2015(؛ غوســتافو دوداميــل 

)2014(

أنطونيــو  حويــه  )2014(؛  جونــز  كوينســي  الثالــث(:  )الصــف 
إلهــام  الســيدة  )2013(؛  دومينغــو  بالثيــدو  )2014(؛  أبريــو 
الراحــل  عــن  )نيابــة  الســنيورة  فــؤاد  وســعادة  غنميــة 

)2012( غلميــة(  وليــد  الدكتــور 

)الصف الرابع(: جائزة مهرجان أبوظبي بتصميم "شوبارد"
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THE CREATIVE NATION
From visual artists to filmmakers, writers to musicians, more than 
120 UAE citizens contributed to the 2017 Abu Dhabi Festival. 

The 14th Abu Dhabi Festival featured a significant number of established 
and emerging Emirati creative practitioners. From participating in 
professional development initiatives to delivering educational projects 
as well as presenting and performing their own work, no art form was 
left untouched by UAE representation this year. 

Music
Composer Mohammed Fairouz premiered his latest work ‘Wahat Al 
Karamah (Oasis of Dignity)’ while percussionists Khalifa Abbas Jassem, 
Ali Mahmoud Ali, Mohamed Anbar Salem, Mohamad Atiq Mehdi 
and Rashed Said Taleb joined Tarek Yamani for the world premiere of 
‘Peninsular’ also at The Arts Center at NYU Abu Dhabi.

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

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

Film
Celebrated filmmaker Nujoom Al Ghanem was reunited with members 
of the Young Filmmakers’ Circle for the second year for a panel 
discussion following the screening of ‘Let Them Come’ directed by 
Salem Brahimi.

Entrepreneurship
Members of ADMAF’s Cultural Excellence Fellowship continued 
their two-year training programme during this year’s Festival with a 
professional development workshop on public speaking, networking 
and presentation skills as well as a ‘majlis’ discussion session with 
Artistic Director of London’s Southbank Centre, Jude Kelly CBE. 
Members also joined alumni of ADMAF’s Young Media Leaders 
programme and the Emirates Diplomatic Academy to interview visiting 
international artists for new episodes of The Artists’ Studio.

Visual Arts
Visual arts featured the largest amount of Emirati creativity this year 
due to two large-scale exhibitions in Abu Dhabi and Berlin. ’Portrait 
of a Nation’, one of the most ambitious exhibitions of Emirati art 
ever, featuring 50 works, including 20 new commissions headed to 
the German capital in September 2017. Closer to home, ‘The Art of 
Nature’ celebrated the 20th anniversary of Environment Agency – Abu 
Dhabi with 40 works, which included pieces by 11 Emirati artists. 
Accompanying the exhibition was a diverse education programme, 
which included talks and workshops featuring Azza Al Qubaisi and 
Khulood Al Jabri.  

In its 21st year, ADMAF shows no signs of slowing down in developing 
and presenting the boundless creativity and innate artistic ability of 
Emirati citizens.

أّمــــة اإلبــداع

مـن  بـدءًا   ،2017 أبوظبـي  مهرجـان  دعـم  فـي  إماراتيـًا   120 مـن  أكثـر  سـاهم 
والموسـيقيين. والكّتـاب  األفـالم  صنـاع  إلـى  ووصـوالً  التشـكيليين  الفنانيـن 

اإلبداعييـن  الخبـراء  مـن  كبيـرًا  عـددًا  أبوظبـي  مهرجـان  مـن  عشـرة  الرابعـة  الـدورة  احتضنـت 
اإلماراتييـن المعروفيـن والصاعديـن. وقـد شـمل العـرض الـذي قدمتـه دولـة اإلمـارات هـذا العـام 
إلـى  ووصـوالً  المهنـي  التطويـر  مبـادرات  فـي  المشـاركة  مـن  بـدءًا  الفنيـة،  األشـكال  مختلـف 

الخاصـة. أعمالهـم  وأداء  وتقديـم  التعليميـة  المشـاريع  تنفيـذ 

الموسيقى
أطلـق المؤلـف الموسـيقي محمـد فيـروز عملـه األخيـر "واحـة الكرامـة"؛ فيما انضـم عازفـو اإليقاع 
خليفـة عبـاس جاسـم، وعلـي محمـد علـي، ومحمـد أنابـر سـليم، ومحمـد عتيـق مهـدي، وراشـد 
إيقاعـات خليجيـة  "بِننُسـَلر:  األول  العالمـي  قـدم عرضـه  الـذي  يمنـي  إلـى طـارق  سـعيد طالـب، 

علـى أنغـام الجـاز" فـي مركـز الفنـون فـي جامعـة نيويورك-أبوظبـي.

المسرح
3 أسـابيع تحـت إشـراف الدكتـور  خضـع أعضـاء "دورة المسـرح اإلماراتـي" لتدريـب مكثـف مدتـه 
أول  عتيـق،  عفـراء  سـاهمت  وقـد  العبـاس.  أبـو  ومحمـد  وكيـل،  وعبيـر  العطـار،  غلـوم  حبيـب 
المهرجـان؛  فـي  اإلبداعيـة  والكتابـة  األدائيـة  الفنـون  عنصـري  بدعـم  متفرغـة،  إماراتيـة  شـاعرة 
الفائـزة  السـرطان"  مرضـى  إلـى  مفتوحـة  "رسـالة  لقصيدتهـا  المذهـل  اإللقـاء  خـالل  مـن  وذلـك 

.2017 كابيتـال  جلـف   - والفنـون  للثقافـة  أبوظبـي  مجموعـة  مـن  اإلبـداع  بجائـزة 

األدب
للكّتـاب:  إصـدارات   6 عـرض  أبوظبـي  مهرجـان  ضمـن  والكتـاب"  األدب  "رواق  مبـادرة  تتضمـن 
والدكتـور صّديـق محمـد جوهـر،  يونـس،  وبسـمة محمـد  الشامسـي،  الدكتـور منصـور جاسـم 
وشـيخة الجابـري، ومحمـد نـور الديـن، وعبـد المجيـد المرزوقـي. كما قـام عـدد مـن رواة القصص 
روح  لنقـل  المتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  حـول  بجولـٍة  هنـا[  أسـمائهم  ]إدراج  بينهـم  مـن 

القادمـة.  األجيـال  إلـى  اإللهـام 

األفالم
شـاركت المخرجـة نجـوم الغانـم أعضـاء النسـخة الثانيـة مـن "دورة صانعي األفـالم الشـباب" في 

نـدوة حواريـة تناولـت فيلـم "اآلن بإمكانهـم المجـيء" للمخـرج سـالم براهيمي. 

ريادة األعمال
اسـتقبل مهرجـان أبوظبـي المشـاركين فـي الـدورة الثانيـة مـن برنامـج "منحـة التميـز الثقافي" 
والتواصـل  الخطابـة  مهـارات  اسـتعرضت  المهنيـة  للتنميـة  عمـل  ورش  مـن  مجموعـة  عبـر 
"سـاوثبانك"  لمركـز  الفنـي  كيلي؛ المديـر  جـود  مـع  نقـاش  جلسـة  إلـى  باإلضافـة  والتقديـم، 

البريطانيـة.  لإلمبراطوريـة  االمتيـاز  وسـام  علـى  والحائـزة 

الـذي  الشـابة"،  اإلعالميـة  "القيـادات  برنامـج  مـن  كّل  خريجـي  إلـى  المشـاركون  انضـم  كذلـك 
إلجـراء  الدبلوماسـية"  اإلمـارات  و"أكاديميـة  والفنـون،  للثقافـة  أبوظبـي  مجموعـة  أطلقتـه 
"اسـتوديو  مـن  جديـدة  حلقـات  إطـار  ضمـن  وذلـك  الزائريـن،  العالمييـن  الفنانيـن  مـع  مقابـالت 

الفنانيـن". 

التشكيلية الفنون 
إقامـة معرضيـن  فـي  تمثـل  إبداعيـًا مميـزًا  زخمـًا  العـام  التشـكيلية هـذا  الفنـون  شـهد قطـاع 
وهـو   ،2017 فـي شـهر سـبتمبر  برليـن  احتضنتـه  الـذي  الـرؤى"  "إمـارات  معـرض  همـا  كبيريـن 
مـن  فنيـًا  عمـاًل   50 تضمـن  وقـد  اإلطـالق.  علـى  الطموحـة  اإلماراتيـة  المعـارض  أبـرز  مـن  يعـّد 
فـي  أقيـم  الـذي  وإبـداع"  خلـٌق  "الطبيعـة:  ومعـرض  جديـد.  حصـري  تكليـف  عمـل   20 بينهـم 
أبوظبـي احتفـاًء بالذكـرى السـنوية العشـرين لتأسـيس "هيئـة البيئة-أبوظبـي"، وقـد تضمـن 
برنامـج  تقديـم  إلـى  باإلضافـة  إماراتييـن،  لفنانييـن  عمـاًل   11 بينهـا  مـن  فنيـًا  عمـاًل   40 عـرض 

الجابـري.  وخلـود  القبيسـي  عـزة  برفقـة  عمـل  وورش  حـوار  جلسـات  شـمل  متنـوع  تعليمـي 

وفـي عامهـا الحـادي والعشـرين، تؤكـد مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون مواصلـة التزامهـا 
التـي  الفنيـة  القـدرات  علـى  الضـوء  وتسـليط  المتميـزة،  اإلبداعيـة  األعمـال  وتقديـم  بتطويـر 

بالفطـرة.  اإلماراتيـون  يمتلكهـا 
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(from left to right by row)  Dr. Habib Ghuloom Al Attar, Mohammed Fairouz, Abdul Majeed Al Marzooqi, Nujoom Al Ghanem, Maitha Al Khayat, Afra Atiq, and 

percussionists: Ali Mahmoud Ali, Mohamed Anbar Salem, Mohamad Atiq Mehdi, Khalifa Abbas Jassem and Rashed Said Taleb

)مــن اليســار( د. حبيــب غلــوم العطــار، محمــد فيــروز، عبدالمجيــد المرزوقــي، نجــوم الغانــم، ميثــاء الخيــاط، عفــراء عتيــق، خليفــة عبــاس هاشــم، علــي محمــود علــي، محمــد عنبــر ســالم، 
محمــد عتيــق، مهــدي وراشــد ســعيد طالــب
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)مــن اليســار( ريــم ســعيد، عــزة القبيســي، شــيخة المــزروع، محمــد نورالديــن، يوســف الحبشــي، د. منصــور جاســم الشامســي، ســارة ســهيل، أحمــد العنــزي، عامــر الداعــور، ســعادة حبيــب 
الصايــغ، محمــد عبــداهلل مســّلمي، د. صديــق محمــد جوهــر، أحمــد الفارســي، ليلــى جمعــة، منــى آل علــي

(from left to right by row)  Reem Saeed, Azza Al Qubaisi, Shaikha Al Mazrou, Mohammed Nouraldin, Yousef Al Habshi, Dr. Mansour Jassem Al Shamsi, Sarah Shuhail, 

Ahmed Al Anzi, Amer Aldour, H.E. Habib Al Sayegh, Mohamed Abdulla Al Musallami,  Dr. Sadiq Mohammed Jawhar, Ahmed Al Faresi, Layla Juma, Mona Al Ali
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باســمة محمــد يونــس، خالــد الشــعفار، خالــد البنــا، أمــل العامــري، هاجــر المادحــي،  ريــم العتيقــي، نــدى الطاهــر، ســعيد الزبيــدي، خلــود العوضــي، ســارة الحــداد، شــيرينا عبــداهلل، خولــة 
درويــش، دينــا الهاشــمي، بــدور عبيــد علــي، حصــة العجمانــي

(from left to right by row) Bassima Mohamed Younes, Khalid Shafar, Khalid Al Banna, Amal Al Ameri, Hajer Al Madhi, Reem Al Atiqi, Nada Al Taher, Saeed Alzubaidi, 

Khulood Al Awadi, Sara Al Haddad, Sherina Abdulla, Khawla Darwish, Deenah Al Hashimi, Budoor Obaid Ali, Hessa Al Ajmani
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THE FESTIVAL COMPOSERS’ PLATFORM

منبر التأليف والتوثيق الموسيقي

Each year, the Festival supports practitioners of Arab origin to 
create new works, publications and recordings. Three major 
projects were realised through The Composers’ Platform in 2017; 
two with their world premieres in Abu Dhabi. 

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

The Abu Dhabi Festival Composers’ Platform has also supported the 
2010 album ‘Silk Road’ by Iraqi oud master, Naseer Shamma, which was 
followed by ‘The Dream of the Oud: Naseer Shamma Compositions – 
Volume 1’, Shamma’s first ever collection of scores. Macadi Nahhas 
(Jordan) was supported for her fifth album ‘Nour’, which revived forgotten 
regional songs, blending styles from pop to jazz, while remaining 
faithful to maqamat and Arabic melodic structures. The opera singer and 
composer Hiba Al Kawas (Lebanon) released two seminal albums with 
the Festival: ‘Li’anni Ahya’ and ‘Sawtiya Sama’. At the 2013 Abu Dhabi 
Festival, the Czech Philharmonic conducted by Jiri Belohlavek premiered 
‘Poème Orientale’, a new work by Bechara El Khoury (Lebanon/France). 
Four years after the Emirati oud soloist and composer Faisal Al Saari 
released his first album ‘Synthesis’ with the Composers’ Platform, the 
Festival followed up by commissioning ‘Antumbra’, a new composition by 
Al Saari and Swiss composer Luzia Von Wyl.

أعماٍل  إلبداع  عربية  أصول  من  فنانين  دعم  على  عام  كل  أبوظبي  مهرجان  يدأب 
فنية ومنشورات وتسجيالت جديدة. وفي عام 2017، تم إطالق ثالثة مشاريع رئيسية 
عبر "منبر التأليف والتوثيق الموسيقي"؛ اثنين منها تم عرضهما للمرة األولى في 

أبوظبي. 

ففــي شــهر فبرايــر، قــدم محمــد فيــروز العــرض األول لعمــل "واحــة الكرامــة" الــذي أدتــه الفرقــة 
األمريكيــة الشــهيرة "بانــغ أون إيــه كان أوول ســتارس"، وذلــك خــالل حفــل افتتــاح قاعــة المســرح 
المهرجــان  عــاد  مــارس  شــهر  وخــالل  نيويورك-أبوظبــي.  بجامعــة  الفنــون  مركــز  فــي  األحمــر 
ــى أنغــام الجــاز"  ــة عل ــَلر: إيقاعــات خليجي ــى الجامعــة مــع العــرض العالمــي األول "بِننُس مجــددًا إل
للفنــان طــارق يمنــي. وترافــق هــذا الحفــل الموســيقي بإصــدار ألبــوم موســيقي وعمــل توثيقــي 
الروابــط  الستكشــاف  عاميــن  لمــدة  اســتمر  بحثــي  مشــروٍع  ثمــرة  جميعهــا  شــكلت  وكتــاب، 

التاريخيــة بيــن موســيقى الجــاز واإليقاعــات الخليجيــة. 

مــارس  شــهر  شــهد  العربيــة"،  الموســيقى  فــي  والبحــث  التوثيــق  "مؤسســة  مــع  وبالتعــاون 
حجــازي  ســالمة  الشــيخ  إبداعــات  علــى  الضــوء  ســلط  رقمــي  موســيقي  ألبــوم  إطــالق  كذلــك 
ــرز الموســيقيين العــرب فــي مطلــع القــرن العشــرين. وتهــدف هــذه الشــراكة  ــذي يعــّد أحــد أب ال
المنطقــة،  فــي  الموســيقي  التــراث  مــن  هامــة  مرحلــة  إحيــاء  إلــى  المؤسســة  مــع  المتواصلــة 
وقــد أثمــرت ســابقًا عــن إصــدار عــّدة ألبومــات وكتــب اســتعرضت أعمــاالً لعــدد مــن الشــخصيات 
البــارزة أمثــال بدريــة ســعدة وســامي الشــوا ومحمــد القصبجــي وكذلــك مجموعــة مــن الفنانيــن 
مهرجــان  قــدم  وقــد  المعاصــرة".  العربيــة  للموســيقى  أصيــل  "مجموعــة  مثــل  المعاصريــن 
أبوظبــي هــذه الفرقــة عــام 2015 فــي قاعــة مركــز "باربيــكان" ضمــن فعاليــات "مهرجــان شــباك 

للثقافــة العربيــة المعاصــرة" فــي لنــدن. 

الحريــر"  ألبــوم "طريــق  الموســيقي" إصــدار  التأليــف والتوثيــق  عــالوًة علــى ذلــك، دعــم "منبــر 
األلبــوم األول مــن نوعــه لمجموعــة أعمــال  العراقــي نصيــر شــّمة، تبعــه صــدور  العــود  ألســتاذ 
شــّمة الموســيقية بعنــوان "حلــم العــود: أعمــال نصيــر شــّمة الموســيقية- المجلــد األول". كذلــك 
دعمــت هــذه المبــادرة النجمــة األردنيــة مــكادي نحــاس إلصــدار ألبومهــا الخامــس "نــور" الــذي أعــاد 
األغانــي المحليــة المنســية إلــى الذاكــرة بأســلوب جمــع موســيقى البــوب والجــاز مــع المحافظــة 
علــى المقامــات والتقســيمات اللحنيــة العربيــة فــي الوقــت ذاتــه. وفــي إطــار المبــادرة نفســها 
أطلقــت مغنيــة األوبــرا والمؤلفــة الموســيقية اللبنانيــة هبــة القــواس ألبوميــن مهميــن همــا 

"ألنــي أحيــا" و"صوتــي الســماء". 

وفــي عــام 2013، شــهد مهرجــان أبوظبــي عرضــًا لألوركســترا التشــيكية الفلهارمونيــة بقيــادة 
الشــرقية"  "القصيــدة  عنــوان  حمــل  حصــري  تكليــف  عمــل  وهــو  بيلوالفيــك،  ييرجــي  الراحــل 
تكليــف  عمــل  المهرجــان  قــدم  وكذلــك  الخــوري.  بشــارة  األصــل  اللبنانــي  الفرنســي  للملحــن 
الســاري  فيصــل  اإلماراتــي  الموســيقي  والمؤلــف  العــود  لعــازف  "أنتومبــرا"  بعنــوان  حصــري 
ــا فــون فيــل، وقــد جــاء هــذا العمــل بعــد 4  بالتعــاون مــع المؤلفــة الموســيقية السويســرية لوزي

أعــوام علــى إطــالق ألبومــه "مزيــج" بدعــم مــن "منبــر التأليــف والتوثيــق الموســيقي". 
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MOHAMMED FAIROUZ:  
‘WAHAT AL KARAMAH (OASIS OF DIGNITY)’ 

محمد فيروز -
 "واحة الكرامة"

World Premiere. Performed by Bang on a Can All-Stars
2 February 2017 
The Red Theater, The Arts Center at New York University Abu Dhabi

The world premiere of this work by the internationally acclaimed 
Emirati composer Mohammed Fairouz was performed by the US 
ensemble Bang on a Can All-Stars as part of their Arab world debut 
and the inaugural concert of The Red Theater, The Arts Center at NYU 
Abu Dhabi. 

Describing the work, Fairouz writes, "The UAE is proud to be a young 
country and to have inherited the values of a new century. We also 
understand that in order to address the challenges of this new age, 
culture must play a role. The Arabic word ‘karamah’ means generosity in 
the broadest possible way: generosity of pride, of spirit, of love, of time 
and of wealth...'Wahat Al Karamah (Oasis of Dignity)’ – also the name of 
our memorial to our fallen soldiers – represents an oasis of dignity and 
generosity of spirit. We are building something remarkable and inviting 
people to join: an oasis of Karamah in every sense of the word."

العرض العالمي األول، أّدته فرقة "بانغ أون إيه كان أوول ستارس"
 2 فبراير 2017

قاعة المسرح األحمر في مركز الفنون بجامعة نيويورك-أبوظبي

قدمـــت فرقـــة "بانـــغ أون إيـــه كان أوول ســـتارس" هـــذا العمـــل للمؤلـــف الموســـيقي اإلماراتـــي 
ـــاح  ـــك خـــالل حفـــل افتت ـــي، وذل ـــم العرب الشـــهير محمـــد فيـــروز كجـــزء مـــن عرضهـــا األول فـــي العال

ــي.  ــة نيويورك-أبوظبـ ــون بجامعـ ــز الفنـ ــر فـــي مركـ ــرح األحمـ المسـ

وفـــي وصفـــه لهـــذا العمـــل كتـــب فيـــروز: "تفخـــر دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بكونهـــا دولـــًة 
ـــالء  ـــب إي ـــد تتطل ـــات العصـــر الجدي ـــدرك أن مواجهـــة تحدي شـــابة تحتضـــن قيمـــًا معاصـــرة. ونحـــن ن
الثقافـــة اهتمامـــًا كبيـــرًا. وتعنـــي الكلمـــة العربيـــة "كرامـــة" العطـــاء الالمحـــدود فـــي مشـــاعر 
الفخـــر والشـــجاعة والمحبـــة والوقـــت والثـــروة... وســـيرى النـــاس فـــي عمـــل "واحـــة الكرامـــة"، الـــذي 
يحمـــل اســـم النصـــب التـــذكاري لشـــهدائنا، تجســـيدًا لقيـــم الكرامـــة واالستبســـال بـــكل مـــا 

للكلمـــة مـــن معنـــى".
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TAREK YAMANI: ‘PENINSULAR: PORTRAITS 
IN KHALEEJI RHYTHMS & JAZZ’

 طارق يمني- "بِننُسَلر: إيقاعات خليجية 
على أنغام الجاز"

World Premiere. Performed by The Tarek Yamani Ensemble
19 March 2017
Black Box, The Arts Center at New York University Abu Dhabi 

 ‘Peninsular’ revisits the traditions of the Gulf (Khaleeji) region through 
the complex rhythms and harmonies of jazz. In an invigorating style he 
calls ‘Afro Tarab’, Yamani ingeniously bridges the boundaries between two 
eclectic cultures and musical heritages. Yamani was joined onstage by 
Emirati percussionists who brought their innate musical rhythm and spirit 
to the performance. Yamani describes the origins of the work;   “Right after 
the release of my first album ‘Ashur’ I was sitting with best friend and 
musical partner Khaled Yassine. He suggested I should try something with 
Khaleeji percussion. I always associated the Khaleeji music feel with some 
African-influenced genres so I could imagine ‘something’ straight away but 
I didn’t give this idea serious thought until after my second album in 2014. 
It was then when I felt that I was ready but I didn’t have the funding. In 
2015, I was still in New York when a miracle happened. I was approached 
by ADMAF – asking me if I had a project that needed support. ‘Portraits in 
Khaleeji Rhythms & Jazz’ was it. At the time, I had a concept that could only 
be expressed in words and yet the support I received was truly humbling.”

العرض العالمي األول، أداه طارق يمني ومجموعته الموسيقية
19 مارس 2017

قاعة الصندوق األسود في مركز الفنون بجامعة نيويورك-أبوظبي

يعيـــد يمنـــي فـــي عمـــل "بِننُســـَلر: إيقاعـــات خليجيـــة علـــى أنغـــام الجـــاز" استكشـــاف التـــراث 
ـــة مـــن خـــالل مواءمتهـــا مـــع األلحـــان واإليقاعـــات المعقـــدة  ـــق للموســـيقى العربي الكالســـيكي العري
لموســـيقى الجـــاز. ويســـعى يمنـــي مـــن خـــالل فرقتـــه "أفـــرو طـــرب" إلـــى إلغـــاء الحـــدود الفاصلـــة بيـــن 
ثقافتيـــن وإرثيـــن موســـيقيين مختلفيـــن. وانضـــم إليـــه فـــي هـــذا العـــرض مجموعـــة مـــن عازفـــي 

اإليقـــاع اإلماراتييـــن الـــذي أضفـــوا لمســـتهم الموســـيقية الخاصـــة علـــى العمـــل. 

ـــه: "بعـــد إطـــالق أول ألبـــوم لـــي بعنـــوان "آشـــور"، كنـــت  ووصـــف يمنـــي خلفيـــة هـــذا العمـــل فـــي قول
ـــذي اقتـــرح أن أجـــرب اســـتخدام  ـــد ياســـين ال جالســـًا مـــع صديقـــي المقـــرب وزميلـــي الموســـيقي خال
اإليقاعـــات الخليجيـــة. ولطالمـــا اعتبـــرت الموســـيقى الخليجيـــة مـــن األنمـــاط المتأثـــرة بالموســـيقى 
ـــة  ـــم أفكـــر بهـــا بجدي ـــى الفـــور فكـــرة بهـــذا الخصـــوص لكننـــي ل ـــي عل ـــة، وقـــد خطـــرت ببال األفريقي
حتـــى إطـــالق ألبومـــي الثانـــي عـــام 2014، حيـــث كنـــت مســـتعدًا إلنجـــاز الفكـــرة لكننـــي كنـــت أفتقـــر 
إلـــى التمويـــل الـــالزم. وفـــي عـــام 2015، حـــدث مـــا لـــم يخطـــر ببالـــي يومـــًا، حيـــث تواصلـــت معـــي 
مجموعـــة أبوظبـــي للثقافـــة والفنـــون عندمـــا كنـــت ال أزال فـــي نيويـــورك وســـألت إذا كان لـــدي 
مشـــروع بحاجـــة إلـــى التمويـــل؛ وبالفعـــل كان لـــدي "بِننُســـَلر: إيقاعـــات خليجيـــة علـــى أنغـــام الجـــاز". 
فـــي ذلـــك الوقـــت، كان لـــدي مفهـــوم يمكـــن التعبيـــر عنـــه بالكلمـــات فقـــط كمـــا أن الدعـــم الـــذي 

تلقيتـــه كان متواضعـــًا حقـــًا". 
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ABU DHABI FESTIVAL  
VISUAL ARTS COMMISSIONS

 أعمال التكليف الحصري من مهرجان أبوظبي
في الفنون التشكيلية

Each year the Abu Dhabi Festival commissions the creation of 
new work rooted in the culture of the UAE by innovative visual 
artists. 

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

This year’s commissions form the latest chapter of works that once 
exhibited in the Festival become part of The ADMAF Art Collection. In 
2016, 20 Emirati artists joined the distinguished roll-call as ADMAF 
marked its 20th anniversary with 20 new artworks. The commemorative 
commissions formed part of the Festival exhibition ‘Portrait of a Nation’, 
which toured to Berlin in the Autumn of 2017. One of the largest ever 
shows of Emirati art, the commissioned artists were: Sarah Al Agroobi 
(Desert Rose); Mohammed Al Astad (Untitled); Ammar Al Attar (Reverse 
Moments); Khalid Al Banna (Wedding); Amna Al Dabbagh (Untitled); 
Zeinab Al Hashemi (Coast Collision); Saeed Al Madani (Arabian Oryx); 
Eman Al Hashemi (Around); Azza Al Qubaisi (Dhad ض); Aisha Juma 
(Inner Pilgrimage); Mohammed Ahmed Ibrahim (The Qubba Project); 
Layla Juma (Leaf); Lateefa Bint Maktoum (Family); Hamdan Buti Al 
Shamsi (Untitled); Hind Bin Demaithan (Sadu-Pixel); Fatema Al Mazrouie 
(A Man Who Built A Nation); Khalid Mezaina (Cafeterias of the UAE); 
Salama Nasib (Her Patterns); Khalil Abdul Wahid (Artist  Tools) and 
Khalid Shafar (THE NOMAD).

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

See and read more about this year’s works and the context of the 
commissions on pages 54–65 and download the Festival exhibition 
books at admaf.org

التشــــكيليين  الفنانيــــن  مــــن  عــــددًا  ســــنويًا  أبوظبــــي  مهرجــــان  يكلــــف 
ــة  ــ ــة اإلماراتي ــ ــي الثقاف ــ ــًا ف ــ ــذر عميق ــ ــدة تتج ــ ــال جدي ــ ــكار أعم ــ ــن بابت ــ اإلماراتيي

العريقــــة.

العـام  هـذا  خـالل  تـم  البيئة-أبوظبـي"،  "هيئـة  لتأسـيس  العشـرين  السـنوية  بالذكـرى  احتفـاًء 
تكليـف 10 فنانيـن إماراتييـن ومقيميـن فـي دولـة اإلمـارات بابتـكار 12 عمـاًل فنيـًا تصـور الحيـاة 
البريـة والمواطـن الطبيعيـة فـي الدولـة. وتـم اسـتعراض هـذه األعمـال فـي معـرض "الطبيعـة: 
التأثيـر  علـى  الضـوء  لتسـليط  وذلـك  المسـتعارة،  األعمـال  مـن  عـدد  جانـب  إلـى  وإبـداع"  خلـٌق 
المتواصـل للطبيعـة علـى اإلبـداع. واشـتملت قائمـة الفنانيـن المكلفيـن علـى )انظـر الصفحـات 
وطـارق  الرمـال(،  )أرض  المـزروع  وشـيخة  و"تحليـق"(،  البحـر"  )"هـذا  الداعـور  عامـر  علـى  أدنـاه( 
الغصيـن )فـي سـبخة، أبوظبـي 2016(، وجانيـت بيلوتـو )حافـة المرج: سـيدة البحـر(، وحـازم حرب 
)"حيـاة  عـروق  ورنيـم  بوطينـة(،  )مخطـط  ليوبـاردو  وروبيرتـو  المدينـة(،  داخـل  المدينـة-  )خـارج 
الطيـن  األرض:  )أديـم  وأنجالـي سرينيفاسـان  )موجـة(،  رايـس  ومايـكل  اللؤلـؤ"(،  و"تألـق  جديـدة" 

)تناوبـات(. فـال  وهندريـك  الجامـد(، 

مـرة  الضـوء عليهـا ألول  تـم تسـليط  التـي  األعمـال  أحـدث  العـام  لهـذا  التكليـف  أعمـال  وتمثـل 
عـام  وخـالل  والفنـون.  للثقافـة  أبوظبـي  مجموعـة  مقتنيـات  مـن  جـزءًا  وباتـت  المهرجـان  خـالل 
2016، انضـّم 20 فنانًا إماراتيًا إلـى مجموعـة الفنانين المتميزيـن بالتزامن مع احتفـاالت مجموعة 

أبوظبـي للثقافـة والفنـون بالذكـرى العشـرين لتأسيسـها وأبدعـوا 20 عمـاًل فنيـًا جديـدًا. وتـّم 
عـرض تلـك األعمـال ضمـن المعـرض التشـكيلي المصاحـب لفعاليـات المهرجـان بعنـوان "إمـارات 
الـرؤى" الـذي يعـّد واحـدًا مـن أضخـم معـارض الفـن التشـكيلي اإلماراتـي والـذي قـام بجولـة إلـى 
العاصمـة األلمانية برليـن في خريـف عـام 2017. واشـتملت قائمـة الفنانين علـى سـارة العقروبي 
البّنـا  وخالـد  الزمـن(،  )عكـس  العطـار  وعمـار  عنـوان(،  )بـدون  األسـتاد  ومحمـد  الصحـراء(،  )وردة 
)ُعـرس(، وآمنـة الدبـاغ )مّتحـدون(، وزينـب الهاشـمي )تداخـل السـاحل(، وسـعيد المدنـي )المهـا 
جمعـة  وعائشـة  "ض"(،  الضـاد  حـرف   ( القبيسـي  وعـزة  )حولهـا(،  الهاشـمي  وإيمـان  العربـي(، 
القبـة(، وليلـى جمعـة )ورقـة(، ولطيفـة  إبراهيـم )مشـروع  الداخـل(، ومحمـد أحمـد  إلـى  )الرحيـل 
)سـدو  دميثـان  بـن  وهنـد  عنـوان(،  )بـدون  الشامسـي  بطـي  وحمـدان  )العائلـة(،  مكتـوم  بنـت 
فـي  الشـعبية  )المطاعـم  مزينـة  وخالـد  أمـة(،  بنـى  الـذي  )الرجـل  المزروعـي  وفاطمـة  بكسـل(، 
اإلمـارات(، وسـالمة نصيـب )ذكـرى نقـوش(، وخليـل عبـد الواحـد )أدوات الفنـان(، وخالـد الشـعفار 

)الرّحـال(.

للمهرجـان  السـابقة  الـدورات  مـن  الحصـري  التكليـف  أعمـال  أصحـاب  الفنانيـن  قائمـة  وتشـتمل 
علـى بيـل فونتانـا )أصـداء الصحـراء، 2014(؛ وفاطمـة لوتـاه )عطـر األرض، 2015(؛ وسوسـن البحر 
)أوراق الزمـان، 2015(؛ وجـالل لقمـان )وجهـة نظـر، 2013(؛ ومطر بـن الحج )طـرب الثقافـة، 2013(؛ 

ونـور السـويدي )فـي مناجـاة باقـة الزهـر، 2015(.

علـى  العـام  لهـذا  األعمـال  والصـور حـول سـياق  المعلومـات  مـن  مزيـد  علـى  االطـالع  ويمكنكـم 
المصاحـب  بالمعـرض  المرتبطـة  المنشـورات  تحميـل  يمكنكـم  كمـا   ،65  -  54 بيـن  الصفحـات 

admaf.org اإللكترونـي:  الموقـع  عبـر  للمهرجـان 
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THE 2017 ABU DHABI FESTIVAL  
FACTS & FIGURES

7
Emirates

إمارات

Venues
موقــع

26

Events
فعاليًة

79

21,059 
Festival audience

الجمهور المشارك في المهرجان

31
Days يومًا

170
Emirati practitioners

مشاركًا إماراتيًا

8
Emirati-led initiatives

مشاريع بإشراف إماراتي

Participating schools,  
centres & universities

مدرسة ومركز وجامعة مشاركة

33

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   36 10/12/17   4:30 PM



37

مهرجان أبوظبي 2017:
حقائق وأرقام

Mainstage performances

 عروض على خشبة
مسرح قصر اإلمارات

9

Nationalities represented

جنسية مشاركة

11

Commissions

10

5m
Social media reach

16,206
Audience attendance of international initiatives supported by Abu Dhabi Festival

الجمهور المشارك في الفعاليات الدولية والتي دعمها مهرجان أبوظبي

Capacity of mainstage 
performances

93%

Journalists

125
إعالمي مشارك

أعمال تكليف حصري

 مليون مشاهدة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي

نسبة الحضور في عروض 
مسرح قصر اإلمارات

117
Interviews

مقابلة
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 THE WORLD

 مــــن أبــــوظبي
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Conductor Ghassan Alaboud embraces Kinan Azmeh at ‘Salaam Syria’ supported by Abu Dhabi Festival at KlaraFestival, BOZAR, Belgium

قائد األوكسترا غسان العبود يحيي الفنان كنان العظمة في حفل "سالم إلى سوريا" ضمن فعاليات مهرجان كالرا، بوزار، بلجيكا، بدعم من مهرجان أبوظبي
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IN DIALOGUE WITH THE WORLD

حــواٌر عالمي

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

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

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

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

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

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

ــات  ــع كبري ــي م ــان أبوظب ــاون مهرج ــذا يتع ــات، وله ــون المجتمع ــة والفن ــد الثقاف توّح
المهرجانــات والمؤسســات الثقافيــة الدوليــة، ليخلــق منصــة حــوار ثقافــي وتبــادل 

معرفــي بيــن الحضــارات المختلفــة.

بالتعــاون مــع مؤسســات عالميــة رائــدة، يســاهم مهرجــان أبوظبــي فــي تمكيــن إطــالق مبــادرات 
مســاعيه  خــالل  مــن  أبوظبــي  مهرجــان  ويهــدف  العالــم.  بلــدان  بيــن  الروابــط  تعــزز  ثقافيــة  

الدبلوماســية الثقافيــة إلــى تعزيــز مكانــة أبوظبــي علــى الخارطــة الثقافيــة العالميــة.

قيمنــا  علــى  تشــهد  فريــدة  تجــارب  الختبــار  الجمهــور  المهرجــان  يســتقطب  عــام،  كل  وفــي 
اإلنســانية المشــتركة والروابــط المتينــة التــي تجمعنــا ســويًا، والتــي تترســخ بشــكل دائــم عبــر 
ــة  ــة والثقافّي مســيرة متواصلــة مــن اإلبــداع؛ ممــا يتيــح للمهرجــان اســتقطاب أبــرز الطاقــات الفنّي
ــه اإلمــارة فــي هــذا  ــًا علــى أفضــل مــا تجــود ب ــم، وتســليط الضــوء عالمي مــن مختلــف أنحــاء العال

المضمــار.

ــادى مهرجــان أبوظبــي منــذ عــام 2008، بالدبلوماســية الثقافيــة مــن خــالل الوصــول  ولطالمــا ن
العالميــة  التكليــف الجديــدة ذات األهميــة  العالــم والمشــاركة فــي أعمــال  أرجــاء  إلــى مختلــف 
وتســليط الضــوء علــى الفنانيــن مــن أصــل عربــي فــي أشــهر الوجهــات ضمــن مختلــف القــارات. 
ــذي  ــذي تحتضنــه أبوظبــي ســنويًا، وال ويشــكل ذلــك اســتكماالً للطبيعــة الدوليــة للمهرجــان ال
يقــدم فنانيــن عالمييــن إلــى الجمهــور اإلماراتــي ويحتفــي بالروابــط الثقافيــة مــع البلــد ضيــف 
الشــرف، ويشــيد بالمســاهمات المميــزة للفنــون والثقافــة مــن خــالل جوائــز المهرجــان، فضــاًل عــن 
جمــع قــادة الفكــر مــن مختلــف أرجــاء العالــم عبــر منصــة "رواق الفكــر/ نــدوات المهرجــان"، ونشــر 

ــة.  إصــدارات مهمــة حــول الممارســات الثقافي

اهتمامــات مختلفــة،  الجمهــور ذات  مــن  إلــى شــريحة  الوصــول  فــي  األنشــطة  وتســاهم هــذه 
وبدورهــا تتيــح المعــارض وعــروض األداء لهــم التفاعــل عبــر حــوار إبداعــي مــع مختلــف البلــدان 

البعــض.  وتعزيــز فهــم المجتمعــات لبعضهــا 

وتحــت رعايــة كريمــة مــن معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان، وزيــر الثقافــة وتنميــة المعرفــة، 
يواصــل المهرجــان إرثــه العريــق علــى صعيــد ترســيخ أســس التعــاون الثقافــي الدولــي. حيــث 
قــّدم مهرجــان أبوظبــي 2017 عــّدة أعمــال تكليــف حصــري مشــتركة ودعــم 11 مبــادرة فــي 
6 بلــدان )ألمانيــا والســويد وفرنســا وبلجيــكا والمغــرب والمملكــة المتحــدة( تضمنــت حفــالت 
لـــ "أوركســترا المغتربيــن الســوريين الفلهارمونــي" فــي قاعــة "إلــب فيلهارمونــي"  موســيقية 
بمدينــة هامبــورغ األلمانيــة ومهرجــان "كالرا" فــي بروكســل، وتقديــم منحــة مهرجــان أبوظبــي 
إلــى عــازف التشــيللو الفلســطيني فــارس أميــن الســتكمال تحصيلــه العلمــي فــي "أكاديميــة 
بارينبويم-ســعيد"، وحفــالت قاعــة "بييــر بوليــه ســال" فــي برليــن بمــا فــي ذلــك فرقــة "ثالثــي 
حــوار" و"مجموعــة مهرجــان دمشــق لموســيقى الحجــرة" ونصيــر شــّمة؛ ومعــرض "إمــارات الــرؤى" 
ــة لرائعــة منعــم عــدوان  ــة العالمي ــك الجول ــى ذل ــي المعاصــر فــي برليــن. ويضــاف إل للفــن اإلمارات
"كليلــة ودمنــة" بتكليــف فــي إطار"مهرجــان "إيكــزون بروفونــس" وأكاديميــة المهرجــان نفســه، 
وبإنتــاج مشــترك مــع أوبــرا دي ليــل" وأوبــرا دي ديجــون"، وذلــك إلــى المغــرب وضمــن مختلــف 
أرجــاء فرنســا؛ وجولــة مســرحية "حمــام بغــدادي" لفرقــة "مســرح بابــل" إلــى الســويد؛ وثالثــي 
وبرنامــج  التــرك،  لبشــرى  الصفــر"  نقطــة  عنــد  "امــرأة  الحجــرة  وأوبــرا موســيقى  يمنــي،  طــارق 
اإلقامــة لــكل مــن نبيــل بــن عبــد الجليــل وبهــاء األنصــاري وأميــر الصفــار ونديــم حســني فــي 

مهرجــان "شــباك" للثقافــة العربيــة المعاصــرة فــي لنــدن.
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SYRIAN EXPAT PHILHARMONIC 
ORCHESTRA (SEPO)

Elbphilharmonie Hamburg, Germany: 17 March 2017
KlaraFestival, BOZAR, Brussels, Belgium: 21 March 2017

أوركسترا المغتربين السوريين الفلهارموني
قاعة "إلب فيلهارموني"، هامبورغ، ألمانيا: 17 مارس 2017

مهرجان "كالرا" في مركز بوزار، بروكسل، بلجيكا: 21 مارس 2017

Supported by Abu Dhabi Festival  
 ‘Salam Syria: Syria meets Hamburg’, Elbphilharmonie

With Dima Orsho, soprano; Kai Wessel, countertenor; Kinan Azmeh, 
clarinet; members of the Hochschule für Musik und Theater Hamburg; 
conducted by Michael Boder.

Programme: Dabke by Kareem Roustom; Love Poem, Three Arabic 
Songs by Solhi Al Wadi; In Memoriam Solhi Al Wadi by Zaid Jabri; Those 
Forgotten on the Bank of the Euphrates by Dima Orsho; and Suite for 
Orchestra by Kinan Azmeh.

بدعم من مهرجان أبوظبي
"سالم إلى سوريا: تحية من هامبورغ للموسيقى السورية"، قاعة "إلب فيلهارموني"

أحيــا األمســية كل مــن الســوبرانو ديمــة أورشــو، ومغنــي الكونترتينــور كاي فيســيل، وعــازف 
فــي  والموســيقى  للمســرح  العالــي  المعهــد  أعضــاء  جانــب  إلــى  العظمــة،  كنــان  الكالرينــت 

بــودر. مايــكل  المبــدع  وبقيــادة  هامبــورغ 

للموســيقار  عربيــة  أغانــي   3 مــن  حــب  وقصيــدة  رســتم،  لكريــم  "دبكــة"  البرنامــج: مقطوعــة 
ــد جبــري؛ ومقطوعــة "منســيون علــى ضفتــي  ــوادي" لزي ــوادي، و"فــي ذكــرى صلحــي ال صلحــي ال

الفــرات" لديمــة أورشــو؛ ومجموعــة مقطوعــات لألوركســترا للمبــدع كنــان العظمــة.
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Supported by Abu Dhabi Festival  
 ‘Salaam Syria’, KlaraFestival, BOZAR

With Lubana Al Quntar, soprano; Kinan Azmeh, clarinet; Jehad Jazbeh, 
violin; Olsi Leka, cello; members of the Belgian National Orchestra; 
conducted by Ghassan Alaboud.

Programme: Narenj, from Hakawati (The Storyteller of Damascus) by 
Suad Bushnaq; My Beautiful Homeland by Jehad Jazbeh; Ya Toyour 
(Oh Birds) by Nuri El Ruheibany; Passion Syrian Suite by Dia Succari; 
November 22nd from Suite for Improviser and Orchestra and Wedding 
by Kinan Azmeh; Festive Overture, op. 96 by Shostakovich; Aria ‘Sola, 
perduta, abbandonata’ from Manon Lescaut by Puccini; Ramal by 
Kareem Roustom; Song of the Birds by Pablo Casals; Leviathan & 
Melancholia, from Symphony No. 1 (At the Edge of the World) by 
Wim Henderickx.

"سالم إلى سوريا"، مهرجان "كالرا"، بوزار

بمشــاركة الســوبرانو لبانــة القنطــار، وعــازف الكالرينــت كنــان العظمــة، وعــازف الكمــان جهــاد 
جزبــة، وعــازف التشــيللو أولســي ليــكا، وبرفقــة أعضــاء األوركســترا الوطنيــة البلجيكيــة، وبقيــادة 

الموســيقار غســان العبــود.

دمشــق(  فــي  القصــص  )راوي  "حكواتــي"  اإلبداعــي  العمــل  مــن  "نارنــج"  مقطوعــة  البرنامــج: 
ومقطوعــة  الرحيبانــي؛  لنــوري  و"ياطيــور"  جزبــة؛  لجهــاد  الجميــل"  و"بلــدي  بشــناق؛  لســعاد 
"الشــغف الســوري" لضيــاء ســكري؛ و"22 نوفمبــر" مــن مجموعــة المقطوعــات االرتجاليــة واألعمــال 
األوركســترالية و"زفــاف" لكنــان العظمــة؛ ومقطوعــة "افتتاحيــة احتفاليــة" االفتتاحيــة رقــم 96 
لشوســتوكوفيتش؛ ومقطوعــة هــواء "وحيــدًا مفقــودًا معــزوالً" مــن رائعــة "مانــون ليســكو" 
لبوتشــيني؛ و"رمــال" لكريــم رســتم؛ و"أغنيــة الطيــور" لبابلــو كاســالس؛ والطاغــوت والســواداوية 

مــن الســمفونية رقــم 1 )علــى حافــة العالــم( لفيــم هندريكــس.
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Gifted Palestinian cellist Faris Amin is the first recipient of The  
Abu Dhabi Festival Scholarship at The Barenboim-Said Akademie, 
one of the greatest and latest music conservatories in the world, under 
the direction of Daniel Barenboim. This is the first step in a long-
term partnership with the Barenboim Foundation, which includes the 
Barenboim-Said Akademie and its concert hall the Pierre Boulez Saal 
(which opened in March 2017). This is the Akademie’s first collaboration 
with a country from the Arab world.

Faris was born and raised in Ramallah. At the age of 11, he started 
playing the cello at the Barenboim-Said Foundation and fell in love 
with its sound. Previous to joining the music degree programme of The 
Barenboim-Said Akademie in Berlin, Faris studied at the International 
Music Academy of Solsona in Spain, and was a recipient of the 2013 
British Council–Choir of London Bursary. 

THE BARENBOIM-SAID AKADEMIE,  
BERLIN, GERMANY

Faris Amin: Abu Dhabi Festival Scholar 2016–2019

 أكاديمية بارنبويم-سعيد،
برلين، ألمانيا

فارس أمين- الحائز على منحة مهرجان أبوظبي 2019-2016

مهرجـان  منحـة  يتلقـى  مـن  أول  أميـن،  فـارس  الموهـوب  الفلسـطيني  التشـيللو  عـازف  ُيعـد 
فـي  الحديثـة  الموسـيقية  المعاهـد  أعظـم  أحـد  بارنبويم-سـعيد"  "أكاديميـة  فـي  أبوظبـي 
الشـراكة  ثمـرات  أولـى  المنحـة  هـذه  وتعـد  بارينبويـم.  دانيـال  المايسـترو  إشـراف  وتحـت  العالـم 
بارينبويم-سـعيد"  و"أكاديميـة  "بارينبويم-سـعيد"  مؤسسـة  مـع  األجـل  طويلـة  االسـتراتيجية 
وقاعتهـا المخصصة للحفـالت "بيير بوليز  سـال" والتي تـم افتتاحها فـي مـارس 2017. وهو أول 

مـع دولـٍة عربيـة. لألكاديميـة  تعـاون 

بالعـزف  بـدأ  منـذ  التشـيللو  بآلـة  وشـُغف  الفلسـطينية  اهلل  رام  مدينـة  فـي  ونشـأ  أميـن  ولـد 
عليهـا فـي عمـر الــ 11 فـي مؤسسـة "بارينبويم-سـعيد". وقبـل انضمامـه إلـى برنامـج شـهادة 
فـي  أميـن  درس  برليـن،  األلمانيـة  بالعاصمـة  بارينبويم-سـعيد"  "أكاديميـة  فـي  الموسـيقى 
"أكاديميـة الموسـيقى الدوليـة" فـي مدينـة سولسـونا اإلسـبانية كمـا نـال المنحـة المقدمـة مـن 

.2013 عـام  فـي  لنـدن"  مع "جوقـة  البريطاني" بالشـراكة  الثقافـي  "المجلـس 
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Supported by Abu Dhabi Festival

Designed by Frank Gehry, the Pierre Boulez Hall opened in March 2017. 
As part of its inaugural season, Abu Dhabi Festival supported three 
concerts by acclaimed musicians of Arab origin as the first step in a 
long-term partnership with the Barenboim Foundation.

Founded in 2003 in Damascus, Hewar consists of clarinettist Kinan 
Azmeh, oud player Issam Rafea and vocalist Dima Orsho. All three are 
also composers and their work as an ensemble draws on a multitude of 
influences, including Arab music, jazz, scat, opera, and Western classical 
music – all of which they brought to the Pierre Boulez Saal. “Hewar 
means ‘dialogue’ in Arabic, and the trio aims is to transcend the barriers 
of musical disparities and misconceptions," the musicians describe 
their credo. "Our music is adventurous and inspired by Arabic music 
traditions but by no means limited by them. As performer-composers, in 
a spontaneous ‘dialogue’ onstage we aim to blur the lines between the 
improvised and the composed, the traditional and the contemporary." 
Tunisian violinist, viola d’amore player and composer Jasser Haj-
Youssef joined Hewar as a guest artist for this concert.

PIERRE BOULEZ SAAL,  
BERLIN, GERMANY 

Trio Hewar: 24 March, 2017

 قاعة بيير بوليز سال،
برلين، ألمانيا

فرقة ثالثي حوار- 24 مارس 2017

بدعم من مهرجان أبوظبي

تـم افتتـاح قاعـة "بييـر بوليـه سـال" فـي مـارس 2017 وهـي مـن تصميـم المهنـدس المعمـاري 
أبوظبـي  مهرجـان  برعايـة  حفـالت  ثـالث  إقامـة  لهـا  االفتتاحـي  الموسـم  وشـهد  جيـري.  فرانـك 
لموسـيقيين عـرب مرموقيـن كخطـوٍة أولـى فـي شـراكٍة طويلـة األمـد للمهرجـان مـع "مؤسسـة 

بارنبويـم".

ومـن بينهـا حفـل فرقـة "ثالثـي حـوار" التـي تأسسـت عـام 2003 فـي العاصمة السـورية دمشـق. 
وتتألـف مـن عـازف الكالرينيـت كنـان العظمـة، وعـازف العـود عصـام الرفاعـي، والسـوبرانو ديمـة 
مختلفـة  بأنـواٍع  تأثـرًا  الفرقـة  أعمـال  تعكـس  التلحيـن،  فـي  أعضائهـا  لخبـرة  ونظـرًا  أورشـو. 
واألوبـرا،  والسـكات،  الجـاز،  وموسـيقى  العربيـة،  الموسـيقى  ذلـك  فـي  بمـا  الموسـيقى،  مـن 
الفرقـة فـي وصـف نهجهـم: "تسـعى فرقـة  الغربيـة. ويقـول أعضـاء  الكالسـيكية  والموسـيقى 
"حـوار" علـى غـرار اسـمها إلـى إزالـة المفاهيـم الخائطـة والحواجـز الفاصلـة بيـن أنـواع الموسـيقى 
تقتصـر  أن  دون  العربيـة  الموسـيقى  تقاليـد  مـن  مسـتوحاة  جريئـة  أعمـاالً  وتقـدم  المختلفـة، 
الفاصلـة  الخطـوط  إلـى طمـس  آٍن معـًا، نسـعى  فـي  وباعتبارنـا مؤلفيـن وموسـيقيين  عليهـا. 
والمؤلـف  الكمـان  عـازف  وحـل  والمعاصـرة".  التقليديـة  وبيـن  والمؤلفـة،  المرتجلـة  األعمـال  بيـن 

الحفـل.  خـالل  الفرقـة  علـى  ضيفـًا  يوسـف  الحـاج  جاسـر  التونسـي  الموسـيقي 
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Supported by Abu Dhabi Festival

Long before lute instruments were in use in Europe, the oud was an 
essential part of the music tradition of the Arab countries. Iraqi-born 
Naseer Shamma, among the world’s leading oud players, brought his 
own compositions to the Pierre Boulez Saal for a special solo concert 
– the second of three concerts in the hall’s inaugural season supported 
by the Abu Dhabi Festival. The programme featured Discourse of Soul, 
Bab Touma, Baghdad's Night, Capriccio, From Ashur to Seville, Ishraq 
(Illumination), Passion State, World Without Fear, Moon Departure, and 
Happened at Ameriyah.

PIERRE BOULEZ SAAL,  
BERLIN, GERMANY

Naseer Shamma: World Without Fear: 28 April, 2017

 قاعة بيير بوليز سال،
برلين، ألمانيا

نصير شّمة: عالم بال خوف - 28 أبريل 2017

بدعم من مهرجان أبوظبي

الوتريـة  اآلالت  ظهـور  قبـل  أوروبـا  فـي  الموسـيقى  تقاليـد  مـن  أساسـيًا  جـزءًا  العـود  كان 
بوليـز  "بييـر  لقاعـة  االفتتاحـي  الموسـم  حفـالت  ثانـي  وشـهدت  طويـل.  بوقـٍت  لـه  المشـابهة 
فـي  نصيـر شـمة  العالمـي  العراقـي  العـود  عـازف  أبوظبـي حضـور  مـن مهرجـان  بدعـم  سـال" 
مقطوعـات  الحفلـة  برنامـج  وتضمـن  الخاصـة.  ألحانـه  خاللهـا  قـدم  منفـردة  موسـيقية  أمسـية 
إشـبيلية"،  إلـى  آشـور  و"مـن  و"كابريتشـيو"،  بغـداد"،  و"ليـل  تومـا"،  و"بـاب  الـروح"،  "خطـاب 

العامريـة".  فـي  و"حـدث  القمـر"،  و"رحيـل  خـوف"،  بـال  و"عالـم  شـغف"،  و"حالـة  و"إشـراق"، 
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Supported by Abu Dhabi Festival

The final of three concerts supported by Abu Dhabi Festival in the hall’s 

inaugural season. Led by clarinettist and composer Kinan Azmeh, the 

Damascus Festival Chamber Players formed during Damascus’s tenure 

as Cultural Capital of the Arab World in 2008. The five musicians, who 

hail from Syria, Tunisia, Lebanon and Egypt, were looking to create 

an ensemble in which Arab musicians from different countries, both 

residents and expatriates, could collaborate on performing chamber 

music by contemporary Arab as well as Western classical music 

composers. Their programme included works by Syrian composers 

of two generations: Dia Succari (Quintet Music for Damascus Festival 

for Clarinet, String Trio and Piano), Nouri Iskandar (Oriental Miniature 

for Clarinet and String Trio), Zaid Jabri (In Memoriam Solhi Al Wadi 

for Audio Tape, Clarinet and String Trio), Kareem Roustom (Buhur for 

Clarinet and String Trio), Chafi Badreddin (Quintet for Clarinet, String 

Trio and Piano) and Kinan Azmeh (The Fence, The Rooftop and The 

Distant Sea for Clarinet and Violoncello).

PIERRE BOULEZ SAAL,  
BERLIN, GERMANY

Damascus Festival Chamber Players: 2 May, 2017

 قاعة بيير بوليز سال،
برلين، ألمانيا

عازفو مهرجان دمشق لموسيقى الحجرة- 2 مايو 2017

بدعم من مهرجان أبوظبي

االفتتاحـي  الموسـم  ثالـث حفـالت  الحجـرة"  لموسـيقى  عازفـو "مجموعـة مهرجـان دمشـق  أحيـا 
فـي قاعـة "بييـر بوليـز سـال" بدعـم مـن مهرجـان أبوظبـي. وتشـكلت المجموعـة بقيـادة عـازف 
الكالرينيـت والمؤلـف الموسـيقي كنـان العظمـة فـي عـام 2008 عندمـا كانـت دمشـق عاصمـًة 
ولبنـان ومصـر  وتونـس  مـن سـوريا  عازفيـن   5 جمـع  حلـٍم  ثمـرة  جـاءت  حيـث  العربيـة.  للثقافـة 
تأليـف  مـن  الحجـرة  ألداء موسـيقى  عربيـة مختلفـة  مـن دوٍل  فرقـٍة تضـم موسـيقيين  بتأليـف 

الكالسـيكية. للموسـيقى  معاصريـن  وغربييـن  عـرب  ملحنيـن 

 وقدمـت الفرقـة خـالل الحفلـة مجموعـة أعمـال لمؤلفيـن سـوريين مـن جيليـن مختلفيـن: ضيـاء 
اسـكندر  ونـوري  وبيانـو(،  وتـري،  وثالثـي  كالرينيـت،  دمشـق":  لمهرجـان  )"خماسـية  سـكري 
)"مقطوعـة شـرقية صغيـرة": كالرينيـت، وثالثـي وتـري(، وزيـد جبـري )"فـي ذكرى صلحـي الـوادي": 
وتـري(،  وثالثـي  كالرينيـت  )"بحـور":  رسـتم  وكريـم  وتـري(،  وثالثـي  وكالرينيـت،  صوتـي،  تسـجيل 
)"السـياج  العظمـة  وكنـان  وبيانـو(،  وتـري  وثالثـي  كالرينيـت،  )خماسـية:  الديـن  بـدر  وشـفيع 

والكمان-التشـيللو(. كالرينيـت  البعيـد":  والبحـر  المفتـوح  والسـقف 
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أوبرا كليلة ودمنة لمنعم عدوان
الجولة العالمية- 2017

بدعم من مهرجان أبوظبي

تم إنتاج أوبرا "كليلة ودمنة" باالشتراك مع أوبرا دي ليل" وأوبرا دي ديجون" 
وبتكليٍف من مهرجان "إيكزون بروفونس" وأكاديمية المهرجان نفسه.

"لي كونكونس"، فرنسا - 14/13 يناير 2017
"المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في الدار البيضاء"، المغرب- 23 مارس 2017

"أوبرا ديجون"، فرنسا- 11/ 13/ 14 مايو 2017
"فيلهارموني باريس"، فرنسا- 19 مايو 2017

قال ملك الهنـد ألميـر الفالسـفة: "أخبرني بقصـة الرجلين اللذيـن حول الغـدر والكـذب صداقتهما 
الوثيقة إلـى عـداٍء وكراهية". هكـذا يبدأ الفصـل األول مـن "كليلة ودمنـة"، أحد أعظـم الكتب في 
تاريـخ األدب العربـي والـذي ألفـه ابـن المقّفـع فـي القـرن الثامـن بإلهـاٍم مـن قصـٍص هنديـة قديمـة 
حـول الحيوانـات. وتحاكـي أوبـرا منعـم عـدوان العالقـات اإلنسـانية ودور الغـرور فـي تحطيـم القيـم 
مـن خـالل قصـة صداقـة األسـد الثـور والتـي أفسـدها طمـوح ابـن آوى، وذلـك مـن خـالل فـي قصـٍة 
والموسـيقى  الغربيـة  والصياغـة  والفرنسـية،  العربيـة  واللغـة  والتراجيديـا،  األسـطورة  بيـن  تمـزج 
عربية.  وقام أوليفييـر لوتيليير بتنظيـم العرض، حيث تـم تقديمه عالميـًا للمرة األولـى في يوليو 

2016 ضمـن مهرجـان "إيكـزون بروفونـس" لتبـدأ معـه جولـة عالميـة مدتهـا سـنتان.

Supported by Abu Dhabi Festival

Commissioned by Festival d’Aix-en-Provence and the Académie of 
Aix Festival, co-produced with Opera de Lille and Opera de Dijon 

Les Quinconces, France – 13/14 January 2017 
Casablanca International Theatre Festival, Morocco – 23 March 2017 
Opéra de Dijon, France – 11/13/14 May 2017 
Paris Philharmonie, France – 19 May 2017 

“Tell me the story of those two men whose friendship, shattered by a 
treacherous liar, was transformed into hostility and hatred”, said the 
King of India to the prince of philosophers. Thus begins a chapter of the 
great classic of Arabic literature, The Book of Kalîla and Dimna, written 
by Ibn Al Muqaffa' in the eighth century, based on an ancient collection 
of animal tales from India. In a reworking of the fable of the lion, whose 
friendship with the ox is maligned by the ambitious jackal, Moneim 
Adwan’s opera treads a fine line between the human and the animal, 
fable and tragedy, Arabic and French, Western form and Eastern music, 
to tell the story of idealism crushed by ambition. In a staging by Olivier 
Letellier, the production received its world premiere at Festival d’Aix in 
July 2016 before embarking on a two-year world tour.

KALÎLA WA DIMNA BY MONEIM ADWAN
World Tour: 2017
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Supported by Abu Dhabi Festival

Tarek Yamani Trio – 7 July 2017 
Woman at Point Zero & Four Arab Composers – 13 July 2017

Abu Dhabi Festival supported three projects at the fourth edition of 
Shubbak. Following their incredible Abu Dhabi performance in March, 
Tarek Yamani (piano) Elie Afif (bass) and Khaled Yassine (percussion) 
travelled to King’s Place for a one-off concert of original music from 
Yamani’s albums: ‘Lisan Al Tarab’ in which he explores the relationships 
between African-American Jazz and Arabic maqams; and the Abu Dhabi 
Festival commissioned ‘Peninsular’, a pioneering new work that blends 
the virtually unexplored rhythms of the Gulf with jazz. The concert also 
featured special guest British-Bahraini trumpeter Yazz Ahmed who has 
emerged as a distinctive voice on the UK jazz scene.

Abu Dhabi Festival joined forces with Shubbak and The Royal Opera on 
two additional projects, which culminated in a presentation of works 
by composers of Arab origin at LSO St Lukes: Bushra El Turk’s new 
opera ‘Woman at Point Zero’ based on the seminal novel by Egyptian 
author, feminist and doctor Nawal El Saadawi; and the UK premieres 
of chamber works by four participants of the inaugural Arab Composer 
Residency: Amir ElSaffar (Iraq/US), Nadim Husni (Syria/Poland), Bahaa 
El Ansary (Egypt) and Nabil Benabdeljalil (Morocco).

SHUBBAK – FESTIVAL OF ARAB CULTURE
London, UK: 1–16 July 2017

 مهرجان شباك 
للثقافة العربية المعاصرة، 
لندن، المملكة المتحدة، 1-16 يوليو 2017

بدعم من مهرجان أبوظبي

ثالثي طارق يمني- 7 يوليو 2017
امرأة عند نقطة الصفر وأربعة مؤلفين موسيقيين عرب- 13 يوليو 2017

دعـم مهرجـان أبوظبي ثالثـة مشـاريع موسـيقية في إطـار النسـخة الرابعـة مـن مهرجان "شـباك". 
فعقب نجـاح العـرض الذي قدمه عـازف البيانـو طارق يمنـي وعـازف غيتار البـاص إيلي عفيـف وعازف 
اإليقـاع خالـد ياسـين فـي شـهر مـارس بأبوظبـي، سـافر الثالثـي إلـى "كينغـز باليـس" إلحيـاء حفلـٍة 
الطـرب" ليمنـي  ألبـوم "لسـان  مميـزة ولمـرة واحـدة. حيـث قدمـوا خاللهـا موسـيقى أصليـة مـن 
العربيـة،  والمقامـات  األفريقيـة  األمريكيـة  الجـاز  بيـن موسـيقى  العالقـة  خبايـا  والـذي يستكشـف 
باإلضافـة إلـى ألبـوم "بِننُسـَلر" الـذي تـم إنتاجـه بتكليـٍف حصـري مـن مهرجـان أبوظبـي، ويضـم 
أعمـاالً رائـدة تمـزج بيـن موسـيقى الجـاز واإليقاعـات الخليجيـة غيـر المألوفـة. كمـا شـارك فـي الحفـل 
مشـهد  فـي  مميـزة  بصمـة  حققـت  والتـي  أحمـد  يـاز  البريطانية-البحرينيـة  الترومبيـت  عازفـة 

موسـيقى الجـاز بالمملكـة المتحـدة.

إضافييـن  فـي مشـروعين  الملكيـة"  األوبـرا  و"دار  "شـباك"  أبوظبـي ومهرجـان  وتعـاون مهرجـان 
تكلـال بتقديـم مجموعـة أعمـاٍل لمؤلفيـن من أصـٍل عربـي فـي مركز "سـانت لـوك" مقـر "أوركسـترا 
لنـدن السـيمفونية". وهـي عمـل أوبرالـي جديـد للفنانـة بشـرى التـرك بعنـوان "امـرأة عنـد نقطـة 
الصفر" مسـتوحى من روايـة الدكتـورة والكاتبة النسـوية المصريـة نـوال السـعداوي. باإلضافة إلى 
مقطوعاٍت لموسـيقى الحجرة ُتقدم للمرة األولى فـي المملكة المتحدة من قبل أربعة مشـاركين 
في النسـخة األولـى من برنامـج إقامـة المؤلفيـن الموسـيقيين العرب، وهـم: أميـر الصفـار )العراق/ 
الواليات المتحدة(، ونديم حسـني )سـوريا/ بولنـدا(، وبهاء األنصـاري )مصر( ونبيل بـن عبد الجليل 

)المغـرب(. 
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An Abu Dhabi Festival Touring Exhibition

Premiered at the 2016 Festival, in 2017 the landmark exhibition toured 
to Germany to coincide with Berlin Art Week and European Month of 
Photography Berlin. Featuring more than 50 works by Emirati artists, 
‘Portrait of a Nation’ brings together the UAE’s leading contemporary 
arts practitioners to reflect upon their homeland, exploring nation and 
unity, geography and nature, architecture and urbanism, portraiture and 
identity, religion and spirituality, language and calligraphy, tradition and 
heritage. The opening took place in the presence of Mr Saeed Al Shehhi, 
Chargé d'Affaires, UAE Embassy in Germany, and 27 of the participating 
Emirati artists. The exhibition was accompanied by a comprehensive 
education programme of talks, tours, workshops, performances and 
film screenings for all ages.

معرض مهرجان أبوظبي المتجول

بعـد انطالقـه ألول مـرة فـي مهرجـان أبوظبـي 2016، يتوجـه معـرض "إمـارات الـرؤى" خـالل عـام 
الضوئـي"  للتصويـر  األوروبـي  و"الشـهر  برليـن"  فـن  "أسـبوع  مـع  بالتزامـن  ألمانيـا  إلـى   2017

فـي برليـن. ويضـم المعـرض أكثـر مـن 50 عمـاًل فنيـًا لنخبـة مـن أبـرز الفنانيـن المعاصريـن فـي 
دولـة اإلمـارات؛ ويجسـدون فـي هـذه األعمـال رؤيتهـم لبالدهـم عبـر استكشـاف مفاهيـم األمـة 
والوحـدة، والجغرافيـا والطبيعـة، والعمـارة والعمـران، والبورتريـه والهويـة، والديـن والروحانيـة، 
واللغـة والخط العربـي، والتقاليـد والتـراث. وتم افتتـاح المعرض بحضور السـيد سـعيد عبداهلل 
محمد الشـحي القائم باألعمـال باإلنابـة في سـفارة دولة اإلمـارات لدى جمهوريـة ألمانيـا اإلتحادية، 
كمـا وبحضـور 27 مـن الفنانيـن المشـاركين. وترافـق المعـرض مـع برنامـج تعليمـي شـامل مـن 

حلقـات النقـاش والجـوالت وورش العمـل وعـروض األداء واألفـالم السـينمائية لكافـة األعمـار. 

PORTRAIT OF A NATION 
me Collectors Room, Berlin, Germany 

13 September – 29 October 2017

"إمارات الرؤى"
قاعة "مي كوليكترز"، برلين، ألمانيا

13 سبتمبر - 29 أكتوبر 2017
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THE ART OF NATURE

WITH THE SUPPORT OF 

H.H. SHEIKH HAMDAN BIN ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN, 

THE RULER’S REPRESENTATIVE IN THE WESTERN REGION 

23RD MARCH – 23RD APRIL 2017

UMM AL EMARAT PARK
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"الطبيعة: خلق وإبداع"
 بدعم كريم من

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

23 مارس - 23 أبريل 2017

حديقة أم اإلمارات 
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Celebrating the 20th anniversary of 

Environment Agency – Abu Dhabi (EAD), 

‘The Art of Nature’ paid tribute to the 

influence of the natural environment in 

contemporary artistic practice.

 احتفاالً بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس "هيئة 
البيئة - أبوظبي"، حاول معرض "الطبيعة: خلق 
وإبداع" استكشاف تأثير البيئة الطبيعية على 

الممارسات الفنية المعاصرة.

THE ART OF NATURE

"الطبيعة: خلق وإبداع"

Opened by H.E. Razan Khalifa Al Mubarak, Secretary General 
of Environment Agency – Abu Dhabi and ADMAF Founder H.E. 
Huda Alkhamis-Kanoo (facing page), the exhibition at Umm 
Al Emarat Park, was divided in four sections – Landscape, Sea, 
Animals and Plants – which allowed a broad overview of the 
country’s natural habitats, spanning both terrestrial and marine 
environments. To deepen visitors’ understanding of the 40 artworks,  
Abu Dhabi Festival delivered a comprehensive educational programme for 
all ages featuring talks, tours, workshops and a children’s activities area.

Landscape
In his commissioned work ‘Mapping Bu Tinah’, the Italian-American 
photographer Roberto Lopardo spent 24 consecutive hours on the EAD-
protected island of Bu Tinah, which was shortlisted in 2011 as one of the 
'New 7 Wonders of Nature'. During his stay in complete isolation, the 
artist documented every minute of his actions with a photograph. Such 
an undertaking, with its self-imposed restrictions and limitations, is not 
only challenging but also forces both artist and viewer to concentrate on 
the essentials of life. 

Similar thoughts might have passed through the mind of Palestinian-
Kuwaiti photographer Tarek Al-Ghoussein who spent three days 
photographing some of the islands surrounding Bu Tinah. Marking the 
beginning of a long-term project to photograph Abu Dhabi’s 214 hitherto 
unnamed islands, largely under EAD’s protection, the artist gained rare 
access to experience these islands first hand.

Shaikha Al Mazrou’s land art project ‘SAND-LAND’ has a very different 
approach of experiencing and intervening with nature. With a team, 
she excavated concentric circles from the rocky soil of the Khor Fakkan 
mountains. Appearing almost as an extra-terrestrial intervention, this 
work emerges like a mysterious creature from the surrounding hills. 

In ‘Crusta: Frozen Mud’, Anjali Srinivasan chose salt as her starting point 

أقيم معرض "الطبيعة: خلق وإبداع" في رحاب الطبيعة الملهمة لحديقـة "أم اإلمارات"؛ وتضمن 4 
أقسام هي: المناظر الطبيعية، والبحر، والحيوانات، والنباتات. وأتاحت هذه األقسام الفرصة إللقاء 
نظرة شاملة على الموائل الطبيعية الغنية للبالد والتي تشتمل على البيئتين البرية والبحرية. 
مهرجـان  نظـم  المعـرض،  ضمهـا  التـي  األربعيـن  الفنيـة  لألعمـال  الـزوار  فهـم  تعميـق  وبهـدف 
عمـل  وورش  وجـوالت  حواريـة  نـدوات  وتضمـن  األعمـار  لجميـع  شـاماًل  تعليميـًا  برنامجـًا  أبوظبـي 

األطفـال.   ألنشـطة  مخصصـة  ومنطقـة 

المناظر الطبيعية
روبيرتـو  األمريكـي  اإليطالـي  المصـور  أمضـى  بوطينـة"،  "مخططـات  بـه  المكلـف  عملـه  وإلنجـاز 
لوبـاردو 24 سـاعة متواصلـة علـى جزيـرة بوطينـة المحميـة مـن "هيئـة البيئـة -أبوظبـي"، والتـي 
تم ترشـيحها عـام 2011 لتكـون إحدى عجائـب الطبيعة السـبع الجديـدة. وخالل هذا اليـوم الذي 
قضاه في عزلـة تامة، وّثـق الفنـان جميع تفاصيـل عمله بصـور فوتوغرافيـة. وال تعد هـذه المهمة 
التـي فرضهـا لوبـاردو علـى نفسـه تحديـًا فحسـب، وإنمـا تدفـع الفنـان والمشـاهد معـًا للتركيـز 

علـى أساسـيات الحيـاة.

الـذي  وقـد تكـون األفـكار نفسـها راودت ذهـن المصـور الفلسـطيني الكويتـي طـارق الغصيـن 
أمضـى بـدوره ثالثـة أيـام وهـو يصـور بعـض الجـزر المحيطـة بجزيـرة بوطينـة. وقـد حصـل الفنـان 
علـى فرصـة نـادرة الكتشـاف جـزر مجهولـة تمامـًا ضمـن إطـار مشـروع طويـل األجـل لتصويـر 214 

جزيـرة لـم يتـم تسـميتها حتـى اآلن وتخضـع لحمايـة هيئـة البيئـة -أبوظبـي. 

أمـا مشـروع شـيخة المـزروع "أرض الرمـال" الـذي ينتمـي إلـى فئـة فـن األرض الزائـل، فيتخـذ منحًى 
مختلفـًا في التجـارب والتفاعل مـع الطبيعة. وبمسـاعدة فريـق عملها، قامـت المزروع بحفـر دوائر 
متحـدة المركز في التربة الصخريـة لجبال خورفكان. ويبـدو هذا العمل أشـبه بتدخل خارجي من 

كواكب أخـرى، فيظهر كمخلـوق غامض وسـط الهضـاب المحيطة.

وفي عملها المميز "أديم األرض: الطين الجامد"، اسـتمدت الفنانة أنجالي سرينيفاسـان إلهامها 
األساسـي مـن الملـح الستكشـاف الطبقـات الجيولوجيـة للرواسـب الطبيعيـة. ويشـكل العمـل 
تجويفـًا جيولوجيًا مكونـًا من الطبقـات المتشـكلة عبـر التاريخ، وهـو يأخـذ مسـتوًى ميتافيزيقيًا 

أبعد إذ يشـير إلى عـودة البشـر والحيــوانات والنباتـات إلى التـراب بمرور الزمــن. 
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سعادة رزان المبارك، األمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي وسعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، تفتتحان المعرض في حديقة أم اإلمارات

H.E. Razan Khalifa Al Mubarak, Secretary General of Environment Agency – Abu Dhabi opens 'The Art of Nature' with ADMAF Founder, H.E. Huda Al Khamis-Kanoo
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to examine the geological layers of natural sediment in a geological 
excavation of the layers of history. It also works on a more metaphysical 
level; humans, animals or plants are all reduced to sediment in time.

Sea
Another dimension of the natural environment is, of course, the sea. 
In ‘This Sea’, interact.design studio (Amer Aldour and Amer Alhusaini) 
fabricated a sea made of an item that signifies man’s enduring 
relationship with water. Fishing weights, suspended on nylon threads 
at different heights, create the form of a wave. The carpet of lead hangs 
above the floor as a constant reminder to protect what lies beneath. 
Hence, the work is not only a tribute to the sea and its many blessings 
but also a subtle comment on the need to protect the waters of the 
Arabian Gulf from overfishing, a reminder that despite the majestic 
nature of the sea, its ecosystem is quite literally hanging by a thread. 

Similarly, ‘Wave’ by Irish ceramicist Michael Rice addresses issues of 
effect-driven reactions (also known as ‘diffusion reaction’), indicating 
how energy is dispersed through natural systems such as water ripples 
on the sea’s surface or the repetitive sound in an echo. 

Animals
The work of Hendrik Wahl bears parallels to ‘Wave’. In his video 
animation ‘Alternations’, the rhythmic movements of a falcon and sea 
turtle are juxtaposed. The almost mathematical approach of perceiving 
the beat of a bird’s wing and the flapping of the sea turtle’s flippers 
astonishes the viewer with its precision, flexibility and strength. 

Interact.design studio are also interested in the rhythmical and cyclical 
patterns of movement. Their work ‘Flight’ examines the mesmerising 
wing movements of two falcons. Translated into a complex installation 
of mechanical engineering, the pair of falcons fall into symbiotic 
movement through a sensor as the viewer approaches the work. 

Moving from sky to land, the stages of development are explored in 
Ranim Orouk’s commission ‘The Revival’, which is dedicated to another 
iconic species, the Arabian oryx. Playing with levels of visibility, the 
work shows eight sets of horns appearing to grow from a bed of sand 
– alluding to EAD’s efforts to protect and re-introduce the species to its 
natural habitat. 

The threat of extinction is also thoughtfully acknowledged in the large-
scale installation by Janet Bellotto. ‘Edge of the Meadow: Lady of the 
Sea’, which refers to the endangered dugong.

Remaining at sea, the second commission by Ranim Orouk ‘Pearl 
Luminescence’ pays tribute to the important role played by the pearl 
oyster at the beginning of the 20th century, in pre-oil UAE history.

Plants
Light also plays a vital role in the last commission of the exhibition entitled 
‘Inside the City – Beyond the City’ by the Palestinian artist Hazem Harb. 
Following two visits to the Mangrove National Park in Abu Dhabi, Harb 
created a three-part installation consisting of heavy blocks of wood in which 
mounted glass panes feature superimposed photographs of the mangroves 
at different times of the day. Juxtaposing the natural and urban environments 
(the Mangrove National Park lies in the urban heart of the UAE capital), the 
incorporation of light in the piece becomes, as the artist describes, “an 
unfinished dialogue between light, space, time and the viewer.”

البحر 
التصميـم  اسـتوديو  دأب  البحـر"،  "هـذا  عمـل  وفـي  الطبيعيـة.  للبيئـة  آخـر  بعـدًا  البحـر  يشـكل 
"inter.act" )عامر الداعور وعامر الحسـيني( على تشـكيل بحر باسـتخدام عنصر يجسـد العالقة 
المتينـة التـي تربـط اإلنسـان مـع البحـر، وهـو أوزان الصيـد التـي تـم تعليقها علـى خيـوط نايلون 
المعلقـة  الصيـد  أوزان  مـن  البسـاط  هـذا  ويشـكل  الموجـة.  شـكل  لترسـم  متفاوتـة  بارتفاعـات 
احتفـاء  ليـس مجـرد  العمـل  فـإن هـذا  البحريـة. وبذلـك  األحيـاء  بأهميـة حمايـة  تذكيـرًا مسـتمرًا 
بالبحـر وخيراتـه الكثيـرة فحسـب، وإنمـا ينطـوي كذلـك علـى رسـالة سـامية بضـرورة حمايـة ميـاه 
البحـر معلـق  البيئـي فـي  النظـام  بـأن  الجائـر. كمـا يذكـر المشـاهد  العربـي مـن الصيـد  الخليـج 

حرفيـًا بخيـط رغـم طبيعتـه السـاحرة. 

وبشـكل مشـابه، يتنـاول العمـل الفنـي "موجة" لصانـع الخـزف اإليرلنـدي مايـكل رايـس التفاعالت 
التي يحركها تأثير ما )والمعروفة أيضًا بإسـم تفاعل االنتشـار( مشـيرًا إلى كيفية انتشـار الطاقة 

عبـر النظم الطبيعيـة مثل تموجـات الماء على سـطح البحـر أو الصـوت المتكرر فـي الصدى.

الحيوانات
يتشـابه عمل هندريـك فال مع عمـل "موجة" لزميلـه مايكل رايس، حيـث تبدو الحـركات اإليقاعية 
للصقـر والسـلحفاة البحريـة متباينـة فـي مقطـع الفيديـو الـذي أعـّده بعنـوان "تناوبـات". كمـا أن 
أسـلوب فـال - الـذي يبـدو معتمـدًا علـى الرياضيـات إلـى حد مـا - فـي تصويـر إيقـاع حـركات جناح 

الطائـر ورفرفـة زعانـف السـلحفاة يتـرك المشـاهد مذهـوالً لدقتـه ومرونتـه وقوته. 

المتكـررة  اإليقاعيـة  باألنمـاط   "inter.act" التصميـم  اسـتوديو  يهتـم  العمـل،  هـذا  غـرار  وعلـى 
للحركـة؛ فعمـد فـي عمـل "تحليـق" إلـى اسـتعراض الحـركات الفاتنـة ألجنحـة صقريـن والتـي تمت 
ترجمتهـا إلـى عمـل تركيبـي معقـد اعتمـد علـى الهندسـة الميكانيكيـة، حيـث يبـدأ الصقـران 

بالتحـرك مـن خـالل جهـاز استشـعار بمجـرد اقتـراب المشـاهد منهـا. 

وباالنتقـال مـن السـماء إلـى األرض، يتنـاول عمـل رنيـم عـروق "حيـاة جديـدة" نوعـًا آخـر مـن األحياء 
هو ظبـاء المها العربـي. ويتالعب هـذا العمل بمسـتويات مختلفة مـن الرؤية، حيث يصـور ثماني 
مجموعـات مـن القـرون وهـي تنبثـق بشـكل تدريجـي مـن طبقـة رمليـة فـي إشـارة إلـى جهـود 

"هيئـة البيئة-أبوظبـي" لحمايـة هـذه الحيوانـات وإعادتهـا إلـى موائلهـا الطبيعيـة.

وتتنـاول جانيت بيلوتـو في عملهـا التركيبـي الضخم "حافـة المرج: سـيدة البحر" خطـر االنقراض 
بأسـلوب مـدروس، ويتمحور العمل حـول حيوان األطـوم المهـدد باالنقراض.

اللؤلـؤ  لعبـه  الـذي  المهـم  بالـدور  اللؤلـؤ"  "تألـق  عـروق  لرنيـم  الثانـي  التكليـف  عمـل  ويشـيد 
طويلـة.   بفتـرة  النفـط  اكتشـاف  قبـل  أي  العشـرين،  القـرن  مطلـع  فـي  لإلمـارات  بالنسـبة 

النباتات
يلعـب الضـوء دورًا أساسـيًا فـي عمـل التكليـف األخيـر الـذي يحمـل عنـوان "داخـل المدينـة –خارج 
المدينة" للفنان الفلسـطيني حـازم حرب. فعقب زيارتيـن متتاليتين إلى "منتـزه القرم الوطني"، 
أبـدع حـرب عمـاًل تركيبيًا يتألـف من ثـالث كتل خشـبية كبيـرة مثبـٌت عليها ألـواح زجاجيـة تعرض 
صـور فوتوغرافيـة متداخلـة لغابـات القرم فـي أوقـات مختلفـة من اليـوم. وبحسـب وصـف الفنان، 
فـإن تجـاور البيئـات الطبيعيـة والحضريـة )حيـث يقـع منتـزه القـرم الوطنـي فـي قلـب العاصمـة 
اإلماراتيـة( ودمج الضـوء ضمـن تكويـن العمـل يشـكل "حـوارًا ال نهايـة لـه بيـن الضـوء والمسـاحة 

والوقـت والمشـاهد".
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'The Art of Nature' participating artists with H.E. Razan Al Mubarak, EAD 

Secretary General and ADMAF Founder, H.E. Huda Alkhamis-Kanoo and James 

Duthie, EAD Director of PR & Communications

الفنانون المشاركون في معرض "الطبيعة: خلٌق وإبداع" مع سعادة رزان المبارك، األمين العام لهيئة البيئة-
جيمس  والسيد  والفنون،  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  مؤسس  الخميس،  إبراهيم  هدى  وسعادة  أبوظبي، 

دوثي، رئيس قسم االتصاالت والعالقات العامة في هيئة البيئة-أبوظبي

H.E. Razan Khalifa Al Mubarak, Secretary General and James Duthie, Director of PR & 

Communications of Environment Agency – Abu Dhabi (EAD) with H.E. Huda Alkhamis-

Kanoo and an EAD anniversary commissioned sculpture by UK artist Gill Parker 

سـعادة رزان المبـارك، األميـن العـام لهيئـة البيئة-أبوظبي، السـيد جيمـس دوثـي، رئيس قسـم االتصاالت 
مجموعـة  مؤسـس  الخميـس،  إبراهيـم  هـدى  وسـعادة  البيئة-أبوظبـي،  هيئـة  فـي  العامـة  والعالقـات 
أبوظبـي للثقافـة والفنـون يقفـون خلـف العمـل الفنـي لجيل باركـر، والـذي ُكلفـت حصريـً بعمله بمناسـبة 

البيئة-أبوظبـي الذكـرى العشـرين لتأسـيس هيئـة 
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Artist Layla Juma explains her artwork to H.E. Razan Al Mubarak, 

Secretary General of Environment Agency – Abu Dhabi

الفنانــة ليلــى جمعــة تطلــع ســعادة رزان المبــارك، األميــن العــام لهيئــة البيئة-أبوظبــي علــى 
عملهــا الفنــي

Photographer Youssef Al Habshi explains his artworks to H.E. Razan  

Al Mubarak, Secretary General of Environment Agency – Abu Dhabi
المصور يوسـف الحبشـي يطلـع سـعادة رزان المبـارك، األميـن العـام لهيئـة البيئة-أبوظبي 

علـى عملـه الفني
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Artist Roberto Lopardo explains his artwork to H.E. Razan Al Mubarak, Secretary 

General of Environment Agency – Abu Dhabi

الفنــان روبيرتــو لوبــاردو يطلــع ســعادة رزان المبــارك، األميــن العــام لهيئــة البيئــة-
ــي ــه الفن ــى عمل ــي عل أبوظب

Artist Fatma Lootah speaks to H.E. Razan Al Mubarak, Secretary General 

of Environment Agency – Abu Dhabi during the creation of her live her 

performance artwork

الفنانــة فاطمــة لوتــاه تتحــدث مــع ســعادة رزان المبــارك، األميــن العــام لهيئــة البيئــة-
أبوظبــي خــالل قيامهــا بالرســم المباشــر
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MOHAMED ABDO:  
ONE MOONLIT EVENING 
14TH MARCH 2017

EMIRATES PALACE AUDITORIUM
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 فنان العرب محمد عبده 
في أمسية البدر

14 مارس 2017

مسرح قصر اإلمارات
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The giant of Arab song returned to the UAE 

for ‘One Moonlit Evening’, a special concert 

celebrating the might of Saudi Arabia’s 

music heritage and marking Mohamed 

Abdo’s Festival debut. 

THE ARTIST OF THE ARABS

فنان العرب

With a prolific career spanning more than four decades, thousands of 
songs and more than 30 albums, Mohamed Abdo is a master. Saudi 
Arabia’s most revered musician, Abdo is celebrated by legions of 
dedicated fans for his preservation of mawrouth (the inherited songs). 
A legend and visionary whose significance resounds across the region 
and internationally, he has a special connection with the UAE – first 
performing in the early 1970s at the behest of the late Sheikh Zayed. 
The sold-out audience in 2017 at Emirates Palace witnessed the true 
depth and tenacity of his talent as he performed works drawn from his 
diverse and beloved oeuvre and backed by an ensemble of musicians 
from across the Arab world.

Throughout his life, Mohamed Abdo has intuitively built upon the 
arcane and under-studied musical heritage of his home. His journey 
began when he first heard danat (ancient music originating from the 
Hijazi region of Saudi Arabia) from neighbours and began to learn the 
songs. His unsurpassed output is the product of a deep and devoted 
perfectionism, a reverence for the traditions of the past and a keen 
propensity for exchange and advancement that has taken him and the 
music of his country to the region, the world and into the hearts of 
legions of admirers. 

The proliferation of albums released by his studio and through his label 
are testament to the breadth and significance of Abdo’s career. The 
spectrum of live concerts, chaabyat (folkloric songs), oud works – in 
both jalsa and solo formats – recordings of marwouth (inherited songs) 
and new pieces demonstrate his profound influence on the preservation 
of traditions as well as the spread of more contemporary musical styles 
emanating from the Gulf and the Arab world. Today, as Mohamed Abdo 

عاد عمالق الغناء العربي محمد عبده إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة إلحياء "أمسية البدر"، وهو 
حفل خاص احتفى بروعة اإلرث الموسيقي للمملكة 

العربية السعودية واستهل به فنان العرب أمسيات 
البرنامج الرئيسي لمهرجان أبوظبي 2017.

يعتبـر الفنـان محمـد عبـده ظاهـرة فنيـة فريـدة؛ حيـث تمتـد مسـيرته الفنيـة ألكثـر مـن 4 عقود، 
وفـي رصيـده آالف األغانـي وأكثـر مـن 30 ألبومـًا غنائيـًا، وهـو الفنـان األكثـر شـعبية فـي المملكـة 
العربية السـعودية. ويحظـى أسـطورة الغناء وصاحـب الرؤيـة الفنية النـادرة محمد عبـده بمكانة 
مرموقـة فـي جميـع أنحـاء المنطقـة والعالـم لحفاظـه علـى "المـوروث" الغنائـي األصيـل لمنطقـة 
الخليـج العربـي. وتربطه عالقـة طويلة وخاصـة بدولة اإلمـارات التي قـدم أول عروضـه فيها مطلع 
سـبعينات القـرن الماضـي بطلـب مـن المغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رحمـه اهلل. 
وقد اسـتمتع جمهـور حفل "أمسـية البدر" فـي قصر اإلمـارات، والـذي بيعـت جميع تذاكـره، بعمق 
موهبتـه فـي تأديـة مجموعـة متنوعـة مـن أغانيـه الشـهيرة مـع فرقتـه الموسـيقية التـي تضـم 

عازفيـن موهوبيـن مـن مختلـف أنحـاء العالـم العربي.

الموسـيقي  التـراث  بتطويـر  يسـهم  أن  الحافلـة  الفنيـة  مسـيرته  خـالل  عبـده  محمـد  اسـتطاع 
نغمـات  سـمع  عندمـا  رحلتـه  بـدأت  وقـد  والعمـق.  بالغمـوض  مـا  حـد  إلـى  يتسـم  والـذي  لبـالده 
"الدانـات" ألول مـرة )وهـي موسـيقى قديمـة انبثقـت مـن منطقـة الحجـاز فـي المملكـة العربيـة 
وليـد  المسـبوق  غيـر  نتاجـه  وجـاء  األغانـي.  تعلـم  بعدهـا  ليبـدأ  جيرانـه  بيـت  مـن  السـعودية( 
واالرتقـاء  الخبـرات  بتبـادل  العارمـة  والرغبـة  الماضـي  تقاليـد  احتـرام  مـع  األمثـل  لـألداء  السـعي 
المنطقـة  يجتـاح  المميـزة  بـالده  موسـيقى  وصيـت  صيتـه  جعـل  الـذي  األمـر  الفنـي،  بالمـوروث 

معجبيـه. وقلـوب  والعالـم 

اسـم  وتحـت  عبـده  لمحمـد  الخـاص  االسـتوديو  فـي  المسـجلة  الموسـيقية  األلبومـات  انتشـار  إن 
عالمتـه التجاريـة مـا هـو إال دليـل علـى اتسـاع نطـاق وأهميـة مسـيرته المهنيـة. كمـا أن الحفـالت 
الموسـيقية الحيـة التـي يقيمهـا، و"الشـعبيات" )األغانـي الفلكلوريـة(، ومعزوفـات العـود - سـواء 
الجديـدة؛  واألغانـي  الشـعبي،  المـوروث  وتسـجيالت  الفرديـة،  العـروض  أو  الفنيـة  الجلسـات  فـي 
جميعها تظهر مسـعاه العميق للحفـاظ علـى التقاليد العريقـة ومحاولة نشـر المزيد مـن األنماط 
الموسـيقية المعاصـرة المنبثقـة مـن دول الخليـج والعالـم العربـي عمومـًا. وبالرغـم مـن مسـيرته 
الفنية الممتدة ألكثـر من 40 عامًا، مـا زال الحمـاس اإلبداعي المتقد لعبده يدفعه حتـى اليوم إلى 

تنظيـم الجـوالت الفنيـة وإصـدار األلبومـات الغنائيـة التـي ترضـي شـغف معجبيـه الكثـر.
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looks back on a career spanning more than 40 years, his relentless 
creative zeal continues with tours and album releases to quench the 
appetite of adoring fans.

In The National newspaper review of ‘Mohamed Abdo: One Moonlit Evening’, 
Saeed Saeed wrote: “Popularly known as ‘Fanan Al Arab’ or ‘Artist of the 
Arabs’ (a title he was given in the 1980s during a concert in Tunis by then 
president Al Habib Bou Rakiba), the Saudi Arabian singer, composer and oud 
player’s sold-out show at Emirates Palace served to only cement his status as 
a legend in the Middle East and a cultural treasure in the kingdom.

The 67-year-old was backed by near 40-piece orchestra consisting 
of musicians from his native Saudi Arabia and Egypt. The two-hour 
programme saw him present an over-view of his six-decade career 
with tracks ranging from the Khaleeji pop of ‘Abatather’ (I Would Like to 
Apologise) to more operatic numbers such as ‘Al Amakin’ (The Places) 
and spiritual odes ‘Lana Allah’ (In God We Trust)

Abdo’s impact on Khaleeji music is similar to what Bob Marley did for 
reggae: he made the genre mainstream with artists such as Lebanon’s 
Najwa Karam and Tunisia’s Saber Rebaï now composing Khaleeji songs 
complete with the accent.” 

The sold-out show at Emirates Palace served to only cement his 
status as a legend in the Middle East and a cultural treasure in 
the kingdom – The National Newspaper

ساهم حفل فنان العرب في قصر اإلمارات بترسيخ مكانته 
كأسطورة حقيقية في منطقة الشرق األوسط وكنزًا ثقافيًا في 

المملكة العربية السعودية - صحيفة ذا ناشيونال
“

“

وفـي تقريـر لصحيفـة "ذا ناشـيونال" بعنـوان "فنـان العـرب محمد عبـده في أمسـية البـدر"، كتب 
الراحـل  التونسـي  الرئيـس  عليـه  أطلقـه  لقـب  )وهـو  العـرب"  "فنـان  "كان حفـل  سـعيد سـعيد: 
اإلمـارات  قصـر  فـي  الماضـي(  القـرن  ثمانينـات  فـي  بتونـس  أحيـاه  حفـل  خـالل  بورقيبـة  الحبيـب 
اسـتثنائيًا بكافـة المعاييـر، إذ سـاهم فـي ترسـيخ مكانـة هـذا المطـرب والملحـن وعـازف العـود 
السـعودي المبـدع كأسـطورة حقيقيـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وكنـزًا ثقافيـًا فـي المملكـة 

السـعودية.  العربيـة 

ورافق محمـد عبـده، الذي يبلـغ من العمـر 67 عامـًا، أوركسـترا مكونـة من نحـو 40 آلة موسـيقية 
أجمـل  مـن  نخبـة  مـدى سـاعتين  السـعودية ومصـر. وقـدم علـى  مـن  عازفيـن مبدعيـن  وتضـم 
أثـرت مسـيرته الموسـيقية المسـتمرة منـذ سـتة عقـود مثـل "أبعتـذر" و"األماكـن"  التـي  أغانيـه 

و"لنـا اهلل". 

إن تأثيـر محمد عبـده علـى الموسـيقى الخليجية شـبيه إلى حـد بعيد بما فعلـه بـوب مارلي لفن 
الريغـي: فقـد كان لـه الفضـل فـي جعل هـذا النمـط الغنائـي سـائدًا بيـن فنانيـن ذائعـي الصيت 
علـى السـاحة الغنائيـة العربية ومنهـم المطربـة اللبنانيـة نجوى كـرم والتونسـي صابـر الرباعي، 

حيث باتـت اللهجـة الخليجية حاضـرة دومـًا فـي ألبوماتهم". 

Watch our exclusive interview with 
Mohamed Abdo in the latest episode of 
The Artists’ Studio on YouTube Channel 
ADMAF96 

شاهدوا المقابلة الحصرية مع محمد عبده في أحدث حلقات 
استوديو الفنانين على قناة مجموعة أبوظبي للثقافة 

ADMAF96 "والفنون على موقع "يوتيوب
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Mohamed Abdo receives the Abu Dhabi Festival Award from Abu Dhabi Festival 

Patron H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan and Huda Alkhamis-Kanoo

محمد عبده يستلم جائزة مهرجان أبوظبي من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
وسعادة هدى إبراهيم الخميس
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سلسلة حفـالت مهرجان أبوظبي 
للعزف المنفرد:

خوان بيريث فلوريستان
18 مارس 2017

قاعة الصندوق األسود في مركز الفنون بجامعة نيويورك-أبوظبي 
 بالتعاون مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى ومركز الفنون 

في جامعة نيويورك-أبوظبي
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The 2017 Abu Dhabi Festival Recital 

Series opened with the Arab world debut 

of the prolific, young, award-winning 

pianist Juan Pérez-Floristán.

تم افتتاح سلسلة حفـالت مهرجان أبوظبي 
للعزف المنفرد 2017 مع العرض األول في 

العالم العربي لعازف البيانو الشاب والمبدع 
الحائز على العديد من الجوائز خوان بيريث 

فلوريستان.

ADVENTURES IN MUSIC

مغامرات في الموسيقى

Franz Liszt (1811-1886) – Années de pèlerinage (Italie):  
No. 2. II Pensieroso 
Frédéric Chopin (1810-1849) – Piano Sonata No. 2 in b flat minor, Op. 35 
Modest Mussorgsky (1839-1881) – Pictures at an Exhibition

One of a new generation of European musicians, at 24 years old Juan 
Pérez-Floristán is a rising star on the international circuit and has been 
recognised with significant accolades; First Prize at the 2015 Steinway 
Competition in Berlin, the Honorific Prize at Juventudes Musicales in 
Madrid, and – where Abu Dhabi Festival first met him – the finals of the 
2015 Paloma O’Shea Santander International Piano Competition where 
he became the first Spanish pianist to win in almost 40 years.

For his Arab world debut Pérez-Floristán performed three works as 
part of this Arab world debut related to paintings and ritual, a leitmotiv 
which allowed him to demonstrate his vivid and evocative technique. 
He began with Liszt’s ‘Il Pensieroso’ from ‘Années de Pèlerinage’, the 
second of three suites and which draws upon the art and literature of 
Italy, inspired by Michelangelo’s ‘The Thinker’. Pérez-Floristán then 
performed for the first time ever in public Chopin’s Piano Sonata No.2. 
With its renowned third movement known to many as the ‘Funeral 
March’, the piece proved a suitably sombre prelude to the emotional 
voyage of Mussorgsky’s ‘Pictures at an Exhibition’, which Pérez-Floristán 
first started playing at the age of 12.

During the post-concert talk with Matthew Quayle, Assistant Professor 
of Music at NYU Abu Dhabi, Pérez-Floristán spoke about his life, career 
and approach to music, “You can learn a lot about yourself… You get to 
know your body and you realise just how much power we potentially 
have.” Pérez-Floristán studied for 10 years under his mother, María 
Floristán before joining Reina Sofía School of Music. Today, he studies 
in Berlin with Eldar Nebolsin and is supported by the Alexander von 
Humboldt Foundation. 

Looking back on his education, he said, “Repeating makes you a great 
machine. Psychology teaches us that if you learn with passion, you play better.”

Pérez-Floristán is the second artist at the Abu Dhabi Festival to represent 
ADMAF’s strategic partner, Reina Sofía School of Music, following the 
recital by Ah Ruem Ahn in 2015. Celebrating its 25th anniversary in 2017, 
Reina Sofía School of Music was founded in Madrid in 1991 by Paloma 
O'Shea, Marchioness of O'Shea. It provides musicians from over 30 
countries with a solid artistic education. ADMAF signed a Letter of 
Cooperation with the School in 2015, to work together in performance 
and education and uphold the principles of cross-cultural exchange and 
intercultural dialogue. 

فرانز ليشت )1811 - 1886( - سنوات الحج )إيطاليا(: رقم 2 المتأمل 2
فريدريك شوبان )1810 - 1849( - سوناتا البيانو الثاني على سلم "بي فالت ماينور"، المصنف 35 

مودست موسورسكي )1839 - 1881( - صور في معرض

يعتبر عازف البيانو اإلسباني خوان بيريث فلوريستان- البالغ من العمر 24 عامًا- أحد أبناء الجيل 
الجديد من الموسيقيين األوروبيين، ونجمًا صاعدًا على الساحة الدولية. وقد تم تكريمه بالعديد 
من الجوائز المهمة مثل فوزه بالمرتبة األولى في مسابقة "ستاينواي للبيانو" ببرلين عام 2015؛ 
وجائزة شرفية من جمعية "الشباب الموسيقي" في مدريد، حيث تعرف عليه جمهور "مهرجان 
أبوظبي ألول مرة؛ وجائزة نهائيات مسابقة "بالوما أوشيه سانتاندير الدولية 2015"، حيث كان 

أول عازف بيانو إسباني يفوز بالجائزة منذ 40 عامًا تقريبًا.

هذا  إطار  ضمن  فنية  أعمال   3 فلوريستان  قدم  العربي،  العالم  في  األول  لعرضه  وبالنسبة 
العرض المرتبط باللوحات الفنية والطقوس المختلفة، والذي جاء على شكل سلسلة من األفكار 
المترابطة التي سمحت له باستعراض أسلوبه الحيوي المفعم بالحنين. وقد استهل فلوريستان 
الثانية من  ألبوم "سنوات الحج"، وهي  2" للفنان فرانز ليشت من  العرض بمقطوعة "المتأمل 
بين ثالث مقطوعات وتستمد إلهامها من الفن واألدب اإليطالي وتحديدًا العمل النحتي الرائع 
"المفكر" لمايكل أنجلو بيستوليتو. ثم قدم فلوريستان أمام العامة وألول مرة سوناتا البيانو 
األمثل  الخيار  أنها  أثبتت  وقد  التشييع".  "مسيرة  باسم  كثيرون  يعرفها  التي  لشوبان  الثاني 
للتمهيد بشكل رائع لألجواء العاطفية الحزينة التي تكتنف المقطوعة الثالثة "صور في معرض" 

لموسورسكي والتي بدأ فلوريستان عزفها ألول مرة وعمره ال يتجاوز 12 عامًا.

المساعد في  الموسيقى  بروفيسور  الحفل مع ماثيو كويل،  أجراه بعد  الذي  إطار حديثه  وفي 
جامعة نيويورك في أبوظبي، تحدث فلوريستان عن حياته ومسيرته المنية وتوجهه الموسيقي 
قائاًل: "يمكنك تعلم الكثير عن نفسك ... وعندما تتعرف على جسدك تدرك حجم الطاقة التي 
يمتلكها البشر". ودرس فلوريستان تحت إشراف والدته ماريا فلوريستان على مدى 10 سنوات 
الملكة صوفيا للموسيقى" في مدريد. وهو يدرس حاليًا في برلين  إلى "كلية  قبل أن ينضم 
همبولت"  فون  ألكسندر  "مؤسسة  وتواصل  نيبولسن،  إلدار  المخضرم  البيانو  عازف  يد  على 
التكرار  "إن  التعليمية، قال فلوريستان:  له بشكل كبير. وبالسؤال عن مسيرته  الدعم  تقديم 
يجعلك أشبه بآلة خارقة. وبحسب علم النفس؛ فإنه عندما يكون لديك شغف بتعلم الموسيقى، 

ستصبح عازفًا متميزًا بال شك".

ويعتبر خوان بيريث فلوريستان ثاني ممثل ألعمال "كلية الملكة صوفيا للموسيقى"، الشريك 
البيانو  عازفة  بعد  أبوظبي  مهرجان  خالل  والفنون،  للثقافة  أبوظبي  لمجموعة  االستراتيجي 
الكورية الجنوبية آروم آن التي أحيت أمسيًة موسيقية للعزف المنفرد عام 2015. وتعد "كلية 
كلية  لتأسيسها،  الفضي  باليوبيل   2017 عام  في  تحتفي  التي  للموسيقى"،  صوفيا  الملكة 
وتتمحور   .1991 عام  مدريد  اإلسبانية  العاصمة  في  أوشيا  بالوما  أسستها  خاصة  موسيقية 
رسالتها حول توفير فرص التعليم الفني المتميز للموسيقيين الشباب من أكثر من 30 بلدًا. 
ووقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مذكرة تعاون مع "كلية الملكة صوفيا للموسيقى" 
التبادل  2015 بهدف توحيد مساعي الطرفين في مجاالت األداء والتعليم، وتعزيز مبادئ  عام 

والحوار الثقافي.
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Thank you so much for bringing such a high level of classics to Abu 
Dhabi. My only wish Is that we have magical moments like this more 
often! – Natalia Stetsenko

شكرًا جزياًل الستقطابكم مثل هذه األنماط الموسيقية الكالسيكية الراقية إلى 
أبوظبي. وجل ما أتمناه هو أن نحظى بالمزيد من هذه اللحظات الرائعة التي 

تبدو أشبه بالخيال - عازفة البيانو الفرنسية ناتاليا ستيتسينكو
“

On his time at the School and winning the Paloma O’Shea Santander 
International Piano Competition, Pérez-Floristán said, “I learnt there the 
true discipline that the arts demand – the constant effort I had to do 
to improve, the importance of not giving up, the ability of listening to 
myself... Winning the competition, I felt thrilled and exhausted at the 
same time. It reaffirmed the belief I had in myself. Of course, it meant a 
great deal of responsibility but I knew then that I was on the right path 
(and that's not something everybody can say).”

Pérez-Floristán can now add Abu Dhabi to his list of destinations 
which include Madrid, Paris, Berlin, Hamburg, Warsaw, Moscow, Saint 
Petersburg and Malmö. He has performed with orchestras including 
the Saint Petersburg Philharmonic, Malmö Symphony, Radio Televisión 
Española and Seville Royal Symphony and under the batons of Pablo 
González, Marc Soustrot, Adrian Leaper, Christian Arming, Pedro 
Halffter and Salvador Brotons. He is also committed to chamber music, 
playing in the VibrArt Trio with Miguel Colom (violin) and Fernando 
Arias (cello) and has also participated on prestigious chamber music 
stages including Verbier, Santander Music and Academy Encounter and 
Les Arcs Festival with the notorious Fine Arts Quartet. Thanks to the 
support of Elisabeth Leonskaja, Pérez-Floristán was invited to the Ruhr 
Klavier Festival in Germany (2012), where he recorded a live CD and to 
Gstaad’s Sommets-Musicaux, Switzerland. 

Pérez-Floristán performed as part of The Festival Recital Series. Now in 
its third year, the programme is dedicated to bringing truly exceptional, 
young, international talent to Abu Dhabi. Committedly non-genre 
specific, the Festival presents the stars of tomorrow; musicians who 
have achieved prodigious success in the early phases of their careers 
and whose future is nothing less than bright. These are musicians who 
will rise to even headier heights, about whom audiences will, in years to 
come, be proud to say they witnessed such early intimate performances 
as these. Tapping the talent presented in the Festival Recital Series is, in 
part, the fruits of ADMAF’s international network of strategic partners 
and its ongoing outreach and cultural diplomacy endeavours. These 
partnerships and relationships with leading organisations in music and 
the arts facilitate a truly global outlook and outreach, granting access to 
the best of this generation’s talent.

“

Thank you Abu Dhabi Festival for posting his performance on Facebook 
Live – a remarkable and talented young artist. Bravo! – Anne Hanh Kha

"نشكر مهرجان أبوظبي على عرض فلوريستان عبر خدمة البث المباشر فيسبوك 
اليف. إنه حقًا فنان شاب ومتميز وموهوب. برافو!"- آن هان كا

“

“

سانتاندير  أوشيه  "بالوما  بمسابقة  وفوزه  الكلية  في  قضاه  الذي  الوقت  عن  حديثه  إطار  وفي 
عالم  في  لالنخراط  الالزم  االنضباط  هناك  "تعلمت  فلوريستان:  قال  للبيانو،   "2015 الدولية 
الموسيقى، والسعي دومًا إلى تطوير نفسي، وأهمية عدم االستسالم، والقدرة على االستماع 
لنفسي. ولدى فوزي بالمسابقة، شعرت بسعادة غامرة وتعب شديد في آن معًا. وقد رسخت هذه 
الجائزة ثقتي بنفسي، وألقت بالتأكيد مسؤولية كبيرة على عاتقي. ولكنها مع ذلك أكدت لي 

أنني على الطريق الصحيح )وهذا شيء ال يمكن للجميع قوله(.

عروضه  استضافت  التي  الوجهات  قائمة  إلى  أبوظبي  يضيف  أن  اليوم  لفلوريستان  ويمكن 
وموسكو،  ووارسو،  وهامبورغ،  وبرلين،  وباريس،  مدريد،  من  كاًل  تتضمن  والتي  المميزة، 
بطرسبرغ  سانت  "أوركسترا  مثل  األوركسترا  فرق  من  العديد  برفقة  ومالمو  بطرسبرغ،  وسان 
اإلذاعة  لهيئة  السيمفونية  و"األوركسترا  السيمفونية"،  مالمو  و"أوركسترا  الفلهارمونية"، 
والتلفزيون اإلسبانية"، و"األوركسترا السيمفونية الملكية في إشبيلية". كما قدم عروضًا تحت 
وبيدرو  آرمنغ،  وكريستيان  ليبر،  وأدريان  سوستروت،  ومارك  غونزاليس،  بابلو  من  كل  قيادة 
هالفتر، وسلفادور بروتونز. ويبدي فلوريستان شغفًا كبيرًا بموسيقى "الحجرة"، حيث شارك مع 
كما  )التشيللو(.  أرياس  وفرناندو  )الكمان(  كولوم  ميغيل  جانب  إلى  "فايبرآرت"  الثالثية  الفرقة 
شارك في عزف مقطوعات موسيقى الحجرة ضمن فعاليات مرموقة مثل "مهرجان فيربير"، و"لقاء 
سانتاندر للموسيقى واألكاديمية"، ومهرجان "ليزارك" برفقة فرقة "فاين آرتس" الرباعية الشهيرة. 
وبدعم من عازفة البيانو الشهيرة إليزابيث ليونسكايا، تلقى فلوريستان دعوًة للمشاركة في 
"مهرجان الرور للبيانو" في ألمانيا عام 2012، حيث قام هناك بتسجيل أولى اسطواناته للعروض 

الحية، وكذلك تمت دعوته للمشاركة في "قمة غشتاد الموسيقية" في سويسرا.

وقد أصبح فلوريستان جزءًا من سلسلة حفالت مهرجان أبوظبي للعزف المنفرد التي تهدف، 
تلتزم  وال  أبوظبي.  إلى  الشابة  العالمية  المواهب  أبرز  استقطاب  إلى  اليوم،  الثالث  عامها  في 
هذه الفعالية بنمط فني معين بقدر ما تسعى إلى تقديم نجوم الغد هنا في أبوظبي؛ وبذلك 
نجاحًا ملحوظًا  بعدما حققوا  يبشرون بمستقبل مشرق  الذين  الموسيقيين  فهي تستهدف 
في بدايات مسيراتهم الفنية، حيث تعّول على ارتقاء هؤالء في عالم الموسيقى ليكون حضور 
حفالتهم اليوم مثار فخر في المستقبل. وإن تسليط الضوء على مواهب اليوم ضمن سلسلة 
حفالت المهرجان للعزف المنفرد يعتبر ثمرًة لشبكة الشركاء االستراتيجيين الدوليين لمجموعة 
ومساعيها  العالم،  مستوى  على  المستمرة  الترويجية  وجهودها  والفنون،  للثقافة  أبوظبي 
بمجال  الرائدة  المؤسسات  مع  والشراكات  العالقات  هذه  وتسهم  الثقافية.  الدبلوماسية 
الموسيقى والفنون في منح الفعالية شهرة عالمية حقيقية تضمن وصولها إلى أفضل مواهب 

هذا الجيل.
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Julia Sanchez Abael, Executive Director, Albeniz Foundation and Juan Pérez-

Floristán in ceremonial bisht and ghutrah

خوليا سانتشيث أبايل، المدير التنفيذي لمؤسسة ألبينيث مع خوان بيريث فلوريستان 
باللباس اإلماراتي التقليدي البشت والغترة

H.E. José Eugenio Salarich (Ambassador of Spain) shares an humorous moment 

with Juan Pérez-Floristán over their specially commissioned portraits from the 

series ‘A Question of Identity’ by Mohamed Abdul Latif Kanoo

سعادة خوسيه أوخينيو ساالريتش )السفير اإلسباني لدى اإلمارات( في لقطة طريفة مع خوان 
بيريث فلوريستان حول صورة شخصية تم رسمها بتكليف حصري الفنان محمد عبد اللطيف 

كانو، مستشار مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن مجموعة "مسألة هوية"
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Julia Sanchez Abael, Executive Director, Albeniz Foundation; Huda Alkhamis-

Kanoo with Juan Pérez-Floristán and H.E. Jose Eugenio Salarich, Ambassador 

of Spain, holding their specially commissioned portraits from the series ‘A 

Question of Identity’ by Mohamed Abdul Latif Kanoo

خوليا سانتشيث أبايل، المدير التنفيذي لمؤسسة ألبينيث، سعادة هدى إبراهيم الخميس 
مع خوان بيريث فلوريستان، وسعادة خوسيه أوخينيو ساالريتش، السفير اإلسباني لدى 

اإلمارات، يحملون صورًا شخصيًة لهم رسمها الفنان محمد عبد اللطيف كانو بتكليف حصري 
ضمن سلسلة "مسألة هوية"
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ABU DHABI FESTIVAL RECITAL SERIES 
TAREK YAMANI  
PENINSULAR: PORTRAITS  
IN KHALEEJI RHYTHMS & JAZZ
19TH MARCH 2017

BLACK BOX, THE ARTS CENTER AT NYU ABU DHABI

IN PARTNERSHIP WITH THE ARTS CENTER AT NYU ABU DHABI
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سلسلة حفـالت مهرجان أبوظبي للعزف المنفرد:
طارق يمني

 بِننُسَلر: إيقاعات خليجية
على أنغام الجاز

19 مارس 2017
قاعة الصندوق األسود في مركز الفنون بجامعة نيويورك-أبوظبي 

بالتعاون مع مركز الفنون بجامعة نيويورك - أبوظبي
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Tarek Yamani’s Abu Dhabi Festival 

commission ‘Peninsular: Portraits in 

Khaleeji Rhythms & Jazz’ culminated 

in an incredible world premiere of new 

work that explores the commonalities  

and differences between two diverse 

music traditions.

أطلق العازف المتمّيز طارق يمني عماًل 
موسيقيًا بتكليٍف حصري من مهرجان 

أبوظبي وللمرة األولى عالميًا تحت عنوان 
"بِننُسَلر: إيقاعات خليجية على أنغام 

الجاز". ويستكشف هذا العمل أوجه الشبه 
واالختالف بين الجاز والموسيقى الخليجية.

Commissioned for The Abu Dhabi Festival Composers’ Platform 
as a concert, album, documentary and book, ‘Peninsular ’ is an 
unprecedented project tracing the hitherto unexplored ties between two 
diverse forms of music heritage (see page 31). 

In The National review of Peninsular, Rob Garret wrote, “In the fidgety 
opening title track Peninsular, Yamani’s hands spiral out a haunting, 
Arabian melody on electric piano, over a shifting harmonic base locked 
to the Khaleeji ‘arabi. There’s a hint of Chick Corea when the pianist 
shifts to acoustic for the soulfully Spanish-tinged vamp Samrias, based 
on the coastal bandari beat. Locked around the Khaleeji rhumba, the 
groove is deepest on the catchy Hala Sound – the album’s opening 
single – which combines a hard-bop simplicity Horace Silver would be 
proud of over a head-nodding beat still heard booming from regional 
radios today.

Here we might find the project’s mission statement best fulfilled: 
exploring and exposing the common rhythmic nuances shared between 
jazz and Bedouin traditions. This distinct musical "swing" reached both 
continents from Africa, a connection spelled out on Gate of Tears – a 
moody, trippy vamp named in tribute to a well-trodden slave trade 
passage – which brought out the band’s deepest, freest musical 
expositions.

UAE-based Yamani is supported by a core rhythm section of long-term 
collaborators. Drummer Khaled Yassine artfully weaves in and around 
the percussion troupe’s steadfast heave – at times stating and leading 
the beat, others offering mere pastel percussive shades. Scene veteran 
Elie Afif locks down the steady bass grooves which ground the band-
leader’s increasingly frenzied excursions. Yet Yamani marks a distinctly 
cerebral soloist, his two hands often spilling lead lines in harmony 
or unison – rather than traditional chord comping-plus-lead-line – 
trilling restlessly up and down the keys utilising his extensive, studied 
harmonic toolkit.”

During the post-concert talk with Andrew Eisenberg, Assistant Professor 
of Music at NYU Abu Dhabi, Yamani spoke about the project’s first 
milestone after two years of research, “For me, this was an experiment. 
It’s ‘Part One’. We’ve taken a lot of chances and certain artistic decisions 
in order to make the first stage as successful as possible. As we move 
on, anything can happen. There are so many possibilities.”

BRIDGING THE GROOVES

صلة وصل

" بِننُســَلر" هــو مشــروع فريــد مــن نوعــه تــم بتكليــٍف مــن مبــادرة مهرجــان أبوظبــي "منبــر اإلبــداع 
ويقتفــي  وكتــاب.  وثائقيــًا،  وفيلمــًا  موســيقيًا،  وألبومــًا  حفــاًل  يتضمــن  و  الموســيقي"  والتوثيــق 

العالقــات الخفيــة بيــن نوعيــن مختلفيــن مــن التــراث الموســيقي. )انظــر الصفحــة 31(.

وكتــب روب غاريــت فــي صحيفــة "ذا ناشــيونال" عــن " بِننُســَلر": "تصــدح الموســيقى االفتتاحيــة 
أنامــل  تعزفــه  آســر  عربــي  بلحــٍن  اســمها  األلبــوم  يحمــل  التــي  "بِننُســَلر"   لمقطوعــة  الرتيبــة 
ــة. أمــا مقطوعــة "ســامرياس"  ــو الكهربائــي ويرافقــه إيقاعــات خليجيــة متفاوت يمنــي علــى البيان
عنــد  كوريــا  شــيك  الملحــن  أســلوب  فتســتحضر  اإلســبانية،  واللمســة  بالعاطفــة  المفعمــة 
انتقــال يمنــي مــن العــزف علــى البيانــو الكهربائــي إلــى البيانــو العــادي مــع إيقاعــات الموســيقى 
تتجلــى  أنهــا  إال  الخليجيــة  الرومبــا  بإيقاعــات  األلبــوم  ترنــو جميــع مقطوعــات  البندريــة. وفيمــا 
بأوضــح صورهــا فــي مقطوعــة "هــال النــد" االفتتاحيــة. إذ تجمــع بيــن بســاطة إيقاعــات الهــارد 
ــزال تصــدح بهــا اإلذاعــات  ــوب المســتوحاة مــن هــوراس ســيلفر واإليقاعــات الحماســية التــي الت ب

فــي المنطقــة اليــوم.

الدقيقــة  األنغــام  وبيــان  باستكشــاف  وجــه  أكمــل  علــى  رســالته  المشــروع  يحقــق  وهنــا 
المشــتركة بيــن الجــاز واإليقاعــات البدويــة التقليديــة. وقــد انطلقــت هــذه الرحلــة الموســيقية 
المميــزة مــن أفريقيــا لتبلــغ كال القارتيــن، ويبــرز الرابــط بيــن مواطــن اإليقاعــات جليــًا فــي "بــاب 
عــدن"، وهــي مقطوعــة ارتجاليــة متقلبــة تســتلهم اســمها مــن ممــر تجــارة الرقيــق الشــهير، 

وانطالقــًا. عمقــًا  الفرقــة  مقطوعــات  أكثــر  وتجســد 

ويتعــاون يمنــي المقيــم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع عازفيــن مبدعيــن منــذ أمــٍد طويــل، 
يقــود  تــارًة  إذ  الفرقــة.  بــروح  إيقاعــاٍت تصــدح  الــذي ينســج  ياســين  الطبلــة خالــد  عــازف  وهمــا 
ــار البــاص المخضــرم  ــة رقيقــة. أمــا عــازف غيت ــارًة أخــرى يرافقهــا بأنغــاٍم نقري ويصــوغ إيقاعهــا، وت
عازفــًا  بــدوره  ُيعتبــر  الــذي  يمنــي  ألحــان  جنــون  المنتظمــة  بأنغامــه  فيضبــط  عفيــف،  إيلــي 
ــه خطــوط اللحــن األساســية بمنتهــى  ــًا مــا تعزفــه أنامل ــو. إذ غالب ــة البيان منفــردًا مبدعــًا علــى آل
التناغــم واالنســجام عوضــًا عــن مرافقتهــا فحســب، إنمــا تتراقــص بــال كلــٍل علــى مفاتيــح البيانــو 

الواســعة". الموســيقية  بمهاراتــه  مســتعينًا 

ــدرو إيزنبــرغ، أســتاذ مســاعد للموســيقى فــي  جامعــة  ــه عقــب حفــل الفرقــة مــع أن وفــي حــواٍر ل
ــه:  نيويورك-أبوظبــي، تحــدث يمنــي عــن أولــى إنجــازات مشــروعه بعــد عاميــن مــن األبحــاث بقول
باختيــاراٍت  القيــام  األولــى  الخطــوة  وكانــت  لــي.  بالنســبة  تجربــٍة  محــض  المشــروع  هــذا  "كان 
ــى. وهــا  ــة األول ــراراٍت فنيــة مبتكــرة بغيــة تحقيــق النجــاح المنشــود فــي المرحل جريئــة واتخــاذ ق

نحــن اليــوم نمضــي قدمــًا مســتعدين لجميــع االحتمــاالت الجديــدة".

ولــد طــارق يمنــي ونشــأ فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، ثــم انتقــل للعيــش فــي نيويــورك عــام 
2011. واعتمــد يمنــي علــى نفســه فــي تعلــم الموســيقى ليصبــح ملحنــًا ومبرمجــًا موســيقيًا 

وعــازف بيانــو لموســيقى الجــاز، وذلــك بعــد أن اســتمع إلــى موســيقى الجــاز مصادفــًة عندمــا 

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   86 10/12/17   4:32 PM



87

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   87 10/12/17   4:32 PM



Yamani marks a distinctly cerebral soloist, his two hands often spilling lead 
lines in harmony or unison trilling restlessly up and down the keys utilising 
his extensive, studied harmonic toolkit – The National Newspaper

ُيعتبر يمني بدوره عازفًا منفردًا مبدعًا على آلة البيانو. إذ غالبًا ما تعزفه أنامله خطوط 
اللحن األساسية بمنتهى التناغم واالنسجام عوضًا عن مرافقتها فحسب، إنما تتراقص بال 

كلٍل على مفاتيح البيانو مستعينًا بمهاراته الموسيقية الواسعة - صحيفة ذا ناشيونال
“

“
Tarek Yamani fused jazz with music from the Arabian Gulf and the result 
is amazing! – CNN

 "مزج طارق يمني بين موسيقى الجاز واإليقاعات الخليجية، مما أثمر 
عن عمٍل مذهل"- "سي إن إن".

“

“
88

Born and raised in Beirut, Lebanon, Yamani moved to New York in 
2011. A self-taught jazz pianist, composer and music programmer, he 
was exposed to jazz by chance at the age of 19 and immediately fell in 
love with the art form. Failing to find a mentor anywhere in Lebanon 
made him even more determined to explore the music on his own by 
decoding theory books and transcribing jazz records. He went on to 
complete a BA in Jazz Piano at the Prins Claus Conservatorium in The 
Netherlands. 

Critically acclaimed for music that is “full of poetry and mysticism” 
Yamani revisits the classic traditions of the Arab world through the 
complex rhythms and harmonies of jazz. In an invigorating style 
which he calls “Afro Tarab,” Yamani ingeniously bridges the boundaries 
between two eclectic cultures and musical heritages. 

Winner of The Thelonious Monk Jazz Composer’s Competition 2010, he 
was invited to perform at the inaugural International Jazz Day in 2012, 
held at the UN headquarters in New York and went on to perform again 
with Herbie Hancock in Cuba on International Jazz Day 2017. 

Yamani’s career started with pioneering Lebanese hip-hop band Aksser, 
writing music for dance-theatre performances including with Swedish 
director Eva Bergman and Lebanese director Omar Rajeh. He has 
performed and composed in a variety of other styles including Afro-
Cuban, Brazilian, Flamenco, Electronic and Arabic. 

Having premiered ‘Peninsular’ in Abu Dhabi, in 2017 the Festival went 
on to support Tarek Yamani’s July appearance at the Shubbak Festival of 
Contemporary Arab Culture in London (see page 49).

كان فــي التاســعة عشــر مــن عمــره فاســتحوذ عليــه الشــغف بهــذا الفــن. ولــم يفلــح يمنــي 
بالعثــور علــى معلــم لموســيقى الجــاز فــي لبنــان، ممــا جعلــه أكثــر تصميمــًا علــى استكشــاف 
هــذا النمــط الموســيقي بنفســه عبــر دراســة الكتــب النظريــة ونســخ تســجيالت الجــاز. وانتقــل 
وحصــل  دراســته،  لمتابعــة  هولنــدا  فــي  كونســرفتوار"  كالوس  "برنــس  معهــد  إلــى  بعدهــا 

هنــاك علــى درجــة البكالوريــوس فــي اختصــاص عــزف موســيقى الجــاز علــى البيانــو.

وحظــي يمنــي بإشــادة واســعة مــن النقــاد عــن موســيقاه "المفعمــة بالشــعر والصوفيــة"، وقــد 
مــع  مــن خــالل مواءمتهــا  العربيــة  للموســيقى  العريــق  الكالســيكي  التــراث  أعــاد استكشــاف 
األلحــان واإليقاعــات المعقــدة لموســيقى الجــاز. ويســعى يمنــي مــن خــالل فرقتــه "أفــرو طــرب" 

إلــى إلغــاء الحــدود الفاصلــة بيــن ثقافتيــن وإرثيــن موســيقيين مختلفيــن. 

وبعــد فــوزه بجائــزة "ثيلونيــوس مونــك" عــام 2010، تمــت دعــوة يمنــي للمشــاركة فــي حفــل 
 .2012 عــام  بنيويــورك  المتحــدة  األمــم  مقــر  فــي  أقيــم  الــذي  للجــاز"  العالمــي  "اليــوم  افتتــاح 
وشــارك مــرًة أخــرى فــي حفــل "اليــوم العالمــي للجــاز" الــذي ُأقيــم فــي كوبــا مــن خــالل أداٍء جمعــه 

.2017 بالموســيقار هيربــي هانكــوك عــام 

ــى  ــدأ مســيرته المهنيــة مــع فرقــة الهيــب هــوب اللبنانيــة "عكــس الســير"، إل وكان يمنــي قــد ب
الســويدية  المخرجــة  مــن  مــع كل  الموســيقية  المســرحية  للعــروض  تأليــف مقطوعــات  جانــب 
الشــهيرة إيفــا بيرغمــان والمخــرج اللبنانــي عمــر راجــح. وانخــرط يمنــي فــي أنمــاط موســيقية 
متنوعــة مثــل "األفــرو- كوبيــة"، والبرازيليــة، والفالمنكــو، والموســيقى اإللكترونيــة والعربيــة. 

أبوظبــي دعــم  أبوظبــي، واصــل مهرجــان  فــي  األولــى  للمــرة  بِننُســَلر"   " ألبــوم  وبعــد إطــالق 
يمنــي فــي مشــاركته ضمــن "مهرجــان "شــباك" للثقافــة العربيــة المعاصــرة فــي لنــدن )انظــر 

.)49 الصفحــة 
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Tarek Yamani, wearing ceremonial bisht, has his Ghutrah tied طارق يمني باللباس اإلماراتي التقليدي البشت والغترة

Khaled Yassine, Elie Afif, Tarek Yamani, Huda Alkhamis-Kanoo, Adil Abdallah, 

Khalifa Abbas Jassem, Ali Mahmoud Ali, Mohamed Anbar Salem, Mohamad 

Atiq Mehdi and Rashed Said Taleb

خالد ياسين، إيلي عفيف، طارق يمني، سعادة هدى إبراهيم الخميس، خليفة عباس 
جاسم، علي محمود علي، محمد عنبر سالم، محمد عتيق مهدي وراشد سعيد طالب
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TOMATITO:  
SOY FLAMENCO
23RD MARCH 2017

THE RED THEATER, THE ARTS CENTER AT NYU ABU DHABI
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توماتيتو:
سوي فالمنكو

23 مارس 2017

قاعة المسرح األحمر في مركز الفنون بجامعة نيويورك-أبوظبي 

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   95 10/12/17   4:33 PM



96

Within the world of Flamenco guitar, Tomatito’s approach stands alone 
as utterly unique. His powerful interpretations and engagement with 
traditional forms, as well as his innovations through synthesis with 
other musical genres, set him apart. A musical sensitivity, charismatic 
personality and an unrelenting commitment to the continuity of 
Flamenco’s development has brought him worldwide recognition not 
only in music but also in film and theatre.

A legend of global renown, multi-GRAMMY Award winner Tomatito 
has been pivotal in the evolution of Flamenco guitar. He accompanied 
Camarón de la Isla for the last 18 years of the great singer’s life and, 
since Camarón’s tragic death in 1992, has secured his own place as the 
leading Flamenco guitarist of his generation and one of the greatest 
Flamenco guitarists of all time. His heart has always belonged to his 
homeland and, through his music, he celebrates his origins. With 
a passionate gypsy spirit, he proudly carries the traditions of his 
forebears and has lived much of his life with his family and horses in 
the one of Almería’s poorest neighbourhoods. It is here that Tomatito 
finds what he describes as the “essential honesty” that allows true art to 
emanate from the self. He keeps this spirit alive by playing the music of 
his Andalusia with an intimate and earthy expressiveness, rhythmic fury 
and a vitality that is both soaring and deep.

Tomatito was joined onstage by an ensemble of performers (including 
his son, Tomatito Hijo), carefully selected and nurtured for their affinity 
with the gypsy spirit.

Taking his first steps on the international Flamenco scene, Tomatito 
Hijo (José Israel Fernández) joined his father’s sextet in late November 
2016. The capacity Red Theater encountered the deep reverence, mutual 
respect and intuitive musical communication that exists between 
Tomatito and his son. The 16-year-old prodigy has spent the past few 
years combining studies with intensive training in Madrid. His father 
believes his son’s technique surpasses his own – Tomatito Hijo is poised 
to become the latest revelation on the worldwide circuit.

The sexted also included the legendary Torombo (Francisco José 
Suarez) who began dancing as a young child. Self-taught, he has 
inherited the intuitive rhythmic know-how and expressive power of 
his ancestors. During his 40-year-long career, El Torombo has taken his 
exceptional, passionate art form to every part of Europe, America and 

For his Abu Dhabi Festival debut, Tomatito 

gave a rousing performance that asserted 

his unparalleled interpretation of the 

traditional Spanish art form.

خالل مشاركته األولى في مهرجان أبوظبي، قدم 

توماتيتو أداًء رائعًا أكد من خالله قدراته غير 

المسبوقة في التفاعل مع الفن اإلسباني التقليدي.

PASSION & POWER

الشغـف & القـوة

فــي عالــم الفالمنكــو المفعــم بالعواطــف الجياشــة، يســطع نجــم توماتيتــو بأســلوبه الفريــد 
مــزج  فــي  المميــزة  إبداعاتــه  عــن  فضــاًل  التقليديــة،  الموســيقية  األنمــاط  مــع  الرائــع  وتفاعلــه 
يضاهــى،  ال  بحــس موســيقي  توماتيتــو  ويتمتــع  األخــرى.  الموســيقية  األنمــاط  مــع  موســيقاه 
عالميــًا  استحســانًا  أكســبه  مــا  وهــذا  الفالمنكــو،  بتطويــر  والتــزام صــارم  وشــخصية جذابــة، 

ليــس فــي ميــدان الموســيقى وحســب وإنمــا فــي الســينما والمســرح أيضــًا.

فــي  بــارزًا  دورًا  مــرات  عــدة  جائزة"غرامــي"  علــى  الحائــز  توماتيتــو  اإلســباني  الفنــان  ويلعــب 
ــارون دي  ــار الفالمنكــو. ورافــق توماتيتــو مغنــي الفالمنكــو الراحــل كام االرتقــاء بموســيقى غيت
ال إيســال طيلــة األعــوام الثمانيــة عشــرة األخيــرة مــن حياتــه. ومنــذ وفــاة إيســال المأســاوية فــي 
عــام 1992، نجــح توماتيتــو بترســيخ مكانتــه كعــازف رائــد لغيتــار فالمنكــو بيــن أبنــاء جيلــه 

وواحــد مــن أعظــم عازفــي هــذه اآللــة علــى اإلطــالق.

ــك موســيقاه التــي ال تنفــك  ــى وطنــه األم، وخيــر دليــل علــى ذل ــاق قلــب توماتيتــو إل ولطالمــا ت
ــو بحمــل  ــة التــي تفيــض باألحاســيس، يفخــر توماتيت ــه العريقــة. وبروحــه الغجري تحتفــي بأصول
ــه التــي أمضــى معظمهــا مــع أفــراد عائلتــه وبيــن  تقاليــد أجــداده أينمــا ذهــب مســتحضرًا حيات
الــذي يجســد بمفهومــه  المــكان  أليميريــا، وهــو  أحيــاء مدينــة  أفقــر  فــي واحــد مــن  الخيــول 
معنــى "النقــاء الخالــص" الــذي يســمح بتفجــر الفــن الحقيقــي مــن الــذات. ويحافــظ توماتيتــو 
عفــوي  بأســلوب  األندلــس  األبــدي  عشــقه  موســيقى  عــزف  خــالل  مــن  المّتقــدة  روحــه  علــى 

وحميمــي مــع إيقــاع حيــوي وروح متمــردة تتســم بالعمــق والرقــي.

وأحيــا توماتيتــو عرضــه الموســيقي المميــز برفقــة مجموعــة مــن الفنانيــن )بمــن فيهــم ابنــه 
خوســيه إل توماتــه( الذيــن اختارهــم بعنايــة فائقــة لتحليهــم بالــروح الغجريــة. وكانــت أولــى 
خطــوات خوســيه إل توماتــه علــى مســرح الفالمنكــو العالمــي مــع انضمامــه إلــى فرقــة والــده 
السداســية أواخــر نوفمبــر 2016. وســلط الحفــل الــذي احتضنــه المســرح األحمــر الضــوء علــى 
وأمضــى  وولــده.  األب  بيــن  البديهــي  الموســيقي  والتواصــل  والمتبــادل  العميــق  االحتــرام 
والتدريــب  دراســاته  بيــن  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  ربيعــًا  الســتة عشــر  ذو  الغيتــار  عاشــق 
تفــوق  بــأن ولــده يمتلــك تقنيــات  اإلســبانية مدريــد. ويــرى توماتيتــو  العاصمــة  فــي  المكثــف 

خبراتــه، فمــن المتوقــع لــه أن يصبــح واحــدًا مــن أبــرز العازفيــن فــي العالــم. 

خوســيه  )فرانسيســكو  تورومبــو  إل  األســطوري  الفنــان  أيضــًا  السداســية  الفرقــة  وتضــم 
بمفــرده، وورث  الفــن  هــذا  أظفــاره. وتعلــم ســواريز  نعومــة  منــذ  الرقــص  بــدأ  الــذي  ســواريز( 
الحــس اإليقاعــي والقــوة التعبيريــة مــن أســالفه. وخــالل مســيرته الفنيــة علــى مــدى 40 عامــًا، 
ذاع صيــت موهبــة إل تورومبــو االســتثنائية عبــر مختلــف أرجــاء أوروبــا وأمريــكا وآســيا، حيــث 
قــدم عروضــه مــع فرقتــه الخاصــة أو إلــى جانــب عمالقــة الفالمنكــو اآلخريــن. وهــو يعيــش اليــوم 
فــي مدينــة إشــبيلية حيــث يكــّرس وقتــه لتدريــب الجيــل المقبــل مــن الراقصيــن الموهوبيــن.  

"اســتهّل  فالمنكــو":  "ســوي  عمــل  عــن  ناشــيونال"  "ذا  صحيفــة  فــي  ســعيد  ســعيد  وكتــب 
توماتيتــو عرضــه الموســيقي مرتديــًا اللــون األســود وممســكًا غيتــاره المميــز، بتقديــم عــزف 
منفــرد لمقطوعــة روندينــا التــي تعــّد مــن أقــدم أشــكال الفالمنكــو ويعــود تاريخهــا إلــى مطلــع 

القــرن التاســع عشــر، والتــي انســجمت مــع أســلوبه الخــاص فــي العــزف علــى الغيتــار.
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Watch our exclusive interview with 
Tomatito in the latest episode of The 
Artists’  Studio on YouTube Channel 
ADMAF96 

شاهدوا المقابلة الحصرية مع توماتيتو في أحدث حلقات 
استوديو الفنانين على قناة مجموعة أبوظبي للثقافة 

ADMAF96 "والفنون على موقع "يوتيوب

99

The band swung into action in the exuberant Alegrias; Jonatan Cortes provided 
backdrop on the wood-box cajan, while Tomatito and son fed of each other – the 
twin guitar attack resembling two birds circling –  The National Newspaper

انطلقت الفرقة بحماس عاٍل في مقطوعة " أليغرياس"، حيث قدم خوناتان كورتيس 
خلفية موسيقية على آلة الكاخون ذات الصندوق الخشبي بينما كان توماتيتو 

وولده يقدمان مقطوعة متناغمة كطائرين يحلقان في السماء - صحيفة ذا ناشيونال
“

“

Asia, either with his own troupe or alongside giants of Flamenco. He 
now lives in Seville where he dedicates his time to training the next 
generation of talented dancers.

In The National newspaper review of ‘Soy Flamenco’, Saeed Saeed 
wrote: “Clad in black and clasping his weathered acoustic guitar, 
Tomatito began the programme with a solo rondena – one of the 
oldest forms of flamenco dating to the early 19th century which comes 
complete with its own guitar tuning. After setting up an Arabic-Hispanic 
melodic core, Tomatito diverged into different corners with fluid runs 
and at times slowing things down to a halt. The band swung into action 
in the exuberant Alegrias; Jonatan Cortes provided backdrop on the 
wood-box cajan, while Tomatito and son fed of each other – the twin 
guitar attack resembling two birds circling. The two vocalists were 
chosen well, with Kiki Cortinas and Morenito de Illora trading verses. 
The former more vocally acrobatic and dramatic, while Illora provided 
gravitas with a hefty blues tenor. Bulerias was all about that flamenco 
rhythm; there was steely intent from Tomatito as the riffs skipped and 
leapt while both Cortinas and de Illora keeping the compass with a rapid 
fire "palmas" handicapping. A visual treat arrived towards the end of 
the show; unless you studied the programme, you would have thought 
that El Torombo was another percussionist. But in the lively ensemble 
piece, Mix Cantores, he stood from his chair – almost in a trance – and 
completely over shadowed the group with graceful movements that 
included vibrant and powerful heel stamping improvisations.”

وبعــد تقديــم لحــن يجمــع بيــن الموســيقى العربيــة واإلســبانية، أبحــر توماتيتــو بأنغامــه فــي 
ــة.  ــى نقطــة النهاي ــارًة أخــرى وصــوالً إل ــارًة وتتباطــأ ت ــا مختلفــة لتجــري بمنتهــى السالســة ت زواي
"أليغريــاس"، حيــث قــدم خوناتــان كورتيــس  الفرقــة بحمــاس عــاٍل فــي مقطوعــة  وانطلقــت 
الكاخــون ذات الصنــدوق الخشــبي بينمــا كان توماتيتــو وولــده  آلــة  خلفيــة موســيقية علــى 

يقدمــان مقطوعــة متناغمــة كطائريــن يحلقــان فــي الســماء. 

كورتينيــاس  كيكــي  فائقــة،  بعنايــة  الكالســيكي  الغنــاء  فنانــي  مــن  اثنيــن  اختيــار  وتــم 
إيــورا، ليصــدح صوتهمــا بأجمــل الكلمــات. إذ يتميــز األول بقــدرة فائقــة علــى  ومورينيتــو دي 
التالعــب بصوتــه النابــض بالحمــاس، فيمــا قــدم إيــورا أرقــى مفاهيــم الكرامــة والوقــار مــن خــالل 

المميــزة.  بلــوز  تينــور  مقطوعــات 

نيــة توماتيتــو تخطــي  مــع  الفالمنكــو تماشــيًا  إيقــاع  "بوليريــاس" حــول  وتمحــورت مقطوعــة 
الالزمــة الموســيقية بينمــا واصــل كورتينــاس و إيــورا التصفيــق بحــرارة وفــق نمــط "بالمــاس". 
بــأن  العــرض  برنامــج  درس  مــن  يــدرك  حيــث  العــرض،  نهايــة  فــي  البصريــة  التجربــة  وتبــدو 
"ميكــس  مقطوعــة  فــي  ولكــن  آخــر.  إيقاعــي  عــازف  بمثابــة  كان  تورومبــو  إل  الراقــص 
كانتوريــس" التــي قدمتهــا الفرقــة علــى خشــبة المســرح، وقــف علــى قدميــه فــي نشــوة تامــة، 
حيــث اســتقطب االنتبــاه علــى حســاب نظرائــه فــي الفرقــة بحــركات رشــيقة تضمنــت الطــرق 

وقــوة.  بــكل حيويــة  األرض  علــى  بكعــب قدميــه 
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Above: Tomatito and his band with Festival guests and audience members, 

including Paula Rewald-Gribbs; Ambassador Richard G. Olson; Count and 

Countess of Schonborn–Wiesentheid; Ricardo Fisas, Chair, Spanish Business 

Council of the UAE; Mohamed Abdul Latif Kanoo; Huda Alkhamis-Kanoo; 

Marek Zaliwski; H.E. Jose Eugenio Salarich, Ambassador of Spain; Bill Bragin, 

Executive Artistic Director at The Arts Center at NYU Abu Dhabi 

Facing page: Ambassador of Spain H.E. Jose Eugenio Salarich with Tomatito

أعلى: الفنان توماتيتو مع فرقته وبعض من جمهور وضيوف الحفل ومنهم اآلنسة باوال ريولد-
غريبس؛ السيد ريتشارد أولسن، دبلوماسي أمريكي؛ كونت وكونتيسا شونبورن-فيوينتايد؛ 

ريكاردو فيساس، رئيس المجلس الثقافي اإلسباني؛ السيد محمد عبد اللطيف كانو؛ سعادة هدى 
إبراهيم الخميس؛ السيد ماريك زاليفسكي؛ سعادة خوسيه أوخينيو ساالريتش، السفير اإلسباني 

لدى اإلمارات؛ بيل براغن، المدير الفني لمركز الفنون في جامعة نيويورك-أبوظبي.

الصفحة المقابلة: سعادة خوسيه أوخينيو ساالريتش، السفير اإلسباني لدى اإلمارات مع توماتيتو
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CHINA'S NATIONAL CENTRE FOR THE 
PERFORMING ARTS ORCHESTRA 
CONDUCTED BY LI ZHANG 
WITH HAOCHEN ZHANG
24TH MARCH 2017

EMIRATES PALACE AUDITORIUM
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أوركسترا مركز الصين الوطني لفنون األداء
بقيادة المايسترو دجانغ يي

برفقة عازف البيانو دجانغ هاوتشن
24 مارس 2017

مسرح قصر اإلمارات
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For their Arab world debut, China’s 

National Centre for the Performing 

Arts Orchestra performed revered 

works from the Western canon.

ألول مرة في العالم العربي، تقدم "أوركسترا 

مركز الصين الوطني لفنون األداء" مجموعة 

من األعمال الموسيقية الغربية.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893) Slavonic March, Op. 31 
Sergei Rachmaninov (1873–1943) Piano Concerto No. 2, Op. 18 
Antonín Dvořák (1841–1904) Symphony No. 9 in E minor, Op. 95 (From 
the New World)

Resident of the breath-taking cultural jewel in the heart of Beijing, China’s 
National Centre for the Performing Arts Orchestra (NCPAO) was formed 
in March 2010 and performs in more than a dozen of its home's operatic 
productions each year, in addition to a creative and diverse programme 
of concerts within its own season. 

The orchestra’s performance of Tchaikovsky’s ‘Slavonic March’ reflected 
its ongoing exploration of the composer’s work. As Music Director Lü Jia 
once said, “An orchestra’s attitude to Tchaikovsky is always a measure 
of the extent to which it connects to the emotion shared by humanity; 
from love, passion, agony and hope to life and death.” The universality of 
emotion also pertains to the orchestra’s performance of Dvořák’s ‘From 
the New World’ symphony, a work whose combination of diverse musical 
influences is a powerful metaphor for a global outlook that embraces 
cultural exchange. 

The NCPAO was joined by soloist Haochen Zhang – a great friend and 
collaborator with the orchestra – who performed Rachmaninov’s Piano 
Concerto No. 2. Since winning the gold medal at the 13th Van Cliburn 
International Piano Competition in 2009, the 25-year-old Chinese pianist 
has captivated audiences in the USA, Europe and Asia with a unique 
combination of deep musical sensitivity, fearless imagination and 
spectacular virtuosity. 

MUSIC AND METAPHOR

الموسيقى والرمزية

بيوتر إيليتش تشايكوفسكي )1840 - 1893( "سالفونك مارش"، المصنف 31
سيرجي رحمانينوف )1873 - 1943( كونشرتو البيانو رقم )2(، المصنف 18

أنتونيـن دفورجـاك )1841 - 1904( السـمفونية رقـم )9( علـى مقـام "إي ماينـور"، المصنـف 95 
)مـن العالـم الجديـد(

يحمــل  الـذي  المركـز  مـن  وتتخـذ   - األداء"  لفنـون  الوطنـي  الصيـن  مركـز  "أوركسـترا  تأسسـت 
2010، وهـي  الصينيـة بكيـن فـي شـهر مـارس  العاصمـة  فـي قلـب   – لهـا  االسـم نفسـه مقـرًا 
تقـدم أكثـر مـن 12 عرضـًا أوبراليـًا محليـًا كل عـام، فضـاًل عـن إقامـة حفـالت موسـيقية متنوعـة 

الموسـيقية.  المواسـم  خـالل 

الدائـم  األوركسـترا  سـعي  إطـار  ضمـن  لتشايكوفسـكي  مـارش"  "سـالفونك  عـرض  وينـدرج 
المديـر  ذلـك  عـن  عّبـر  وقـد  العظيـم.  الموسـيقي  المؤلـف  هـذا  إرث  علـى  الضـوء  تسـليط  إلـى 
األوركسـترا  "ارتبـاط  أن  مـرة  ذات  قـال  حيـث  جيـا،  لـو  المايسـترو  لألوركسـترا  الموسـيقي 
وألـم  وشـغف  حـب  مـن  اإلنسـانية  بالمشـاعر  ارتباطهـا  لمـدى  مقيـاس  هـو  بتشايكوفسـكي 
الجديـد"  العالـم  " مـن  األوركسـترا سـمفونية  أدت  السـياق  المـوت". وفـي هـذا  أو  بالحيـاة  وأمـل 
رؤيـًة  يجمعهـا  التـي  المختلفـة  الموسـيقية  التأثيـرات  خـالل  مـن  يجسـد  عمـل  وهـو  لدفورجـاك، 

الثقافـي.  التبـادل  تتبنـى  عالميـة 

وانضـم إلى األوركسـترا العـازف المنفـرد دجانـغ هاوتشـن- الـذي تجمعه صداقـة متينـة بها- في 
كونشـرتو البيانـو رقـم )2( لرحمانينـوف. ومنـذ حصولـه علـى الميداليـة الذهبيـة لمسـابقة "فـان 
كليبـورن الدوليـة" للبيانو في دورتهـا الثالثة عشـرة عام 2009، اسـتحوذ عـازف البيانـو الصيني 
دجانـغ هاوتشـن- البالغ مـن العمر 25 عامـًا- على إعجـاب الجمهـور في الواليـات المتحـدة وأوروبا 
وآسـيا، وذلك لجمعه توليفـة فريدة من اإلحسـاس الموسـيقي المرهـف والخيال الجامـح والبراعة 

الفنية المدهشـة.
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In The National’s review of the concert, Saeed Saeed wrote: “With 
members aged between 27 and 31, the orchestra is viewed as 
representative of China’s future in classical music. This was underscored 
by the performance dynamics on Friday night during the first of their 
two performances at Emirates Palace as part of the Abu Dhabi Festival 
programme. The young orchestra’s relationship with conductor Yi 
Zhang, who is also the chief conductor of the National Ballet of China, 
can be best described as parental. Zhang did a fine job in showcasing 
the ensemble’s dynamism in Tchaikovsky’s Slavonic March. Laced with 
a quasi-eastern melody, the piece required the full attention of all with 
its contrasting moods; ranging from brass heavy pomp to the strings 
sounding like military march in the second half. Haochen Zhang made 
his appearance for Rachmaninov’s Piano Concerto No.2. The piece is an 
apt showcase for the 25-year-old rising star, with its varied tempos and 
shift in emphasis from physical virtuosity to restrained sensitivity. The 
latter was particularly highlighted in the romantic second movement 
– Zhang’s interplay with flute was particularly gorgeous. More than the
standing ovation, one can sense that Zhang valued the embrace from the 
conductor even more – his "father" was proud. The Abu Dhabi Festival 
theme of tolerance was explored in the final piece of the night, Dvořák's 
Symphony No 9. One can perhaps view this piece as one of the earlier 
musical examples of fusion, with the great 19th century Czech composer 
exploring various music traditions ranging from Native American folk 
to African-America rituals. The orchestra did a fine job of highlighting 
Dvořák themes of memory and dreams. Key melodic lines from the first 
movement return sporadically, but each time explored differently – some 
brighter and others more ominous. It all added up to create a woozy and 
almost surreal atmosphere.”

More than the standing ovation, one can sense that [Haochen] Zhang 
valued the embrace from the conductor even more – his "father"  
was proud – The National Newspaper

عانق قائد األوركسترا دجانغ مبدي فخره بأدائه المتميز وسط تصفيٍق حار من 
الجمهور - صحيفة ذا ناشيونال

“

“

وكتـب سـعيد سـعيد فـي صحيفـة "ذا ناشـيونال" عـن حفـل "أوركسـترا مركـز الصيـن الوطنـي 
لفنـون األداء": "تمثل األوركسـترا بأعضائها الذيـن تتراوح أعمارهـم بين 27 - 31 عامًا مسـتقبل 
فـي  الجمعـة  ليلـة  المتميـز  أدائهـا  فـي  ذلـك  تجلـى  الصيـن. وقـد  فـي  الكالسـيكية  الموسـيقى 
األوكسـترا  وتجمـع  أبوظبـي.  مهرجـان  فعاليـات  إطـار  ضمـن  اإلمـارات  قصـر  فـي  حفلتيهـا  أولـى 
عالقـة متينـة للغايـة بالمايسـترو دجانـغ يي الـذي يشـغل كذلك منصـب قائد أوركسـترا رئيسـي 
بهـا  تتمتـع  التـي  الديناميكيـة  إبـراز  فـي  دجانـغ  بـرع  وقـد  الصينـي.  الوطنـي  الباليـه  فرقـة  فـي 
المقطوعـة  هـذه  حفـزت  وقـد  لتشايكوفسـكي.  مـارش"  "سـالفونك  مقطوعـة  فـي  األوركسـترا 
أمزجتهـا  بسـبب  وذلـك  كامـل،  بشـكل  العازفيـن  انتبـاه  شـرقية  شـبه  ألحـان  تتخللهـا  التـي 
لـآالت  القويـة  والضربـات  النحاسـية  النفـخ  آلالت  الجهـوري  الصـوت  بيـن  تتنـوع  التـي  المتناقضـة 

الثانـي منهـا. النصـف  التـي توحـي بمسـيرة عسـكرية فـي  الوتريـة 

وكذلـك شـارك عـازف البيانـو دجانـغ هاوتشـن األوركسـترا فـي مقطوعـة كونشـرتو البيانـو رقـم 
بالشـكل  عامـًا   25 العمـر  مـن  البالـغ  الشـاب  النجـم  هـذا  مقـدرات  أبـرزت  التـي  لرحمانينـوف   )2(
األمثل. حيـث تتميـز هـذه المقطوعة بتنـوع سـرعات اإليقـاع واالنتقال مـن إبـراز البراعـة الفنية إلى 
التركيـز علـى اإلحسـاس المضبـوط. وقـد بـرز أداء دجانـغ بشـكل خـاص فـي الحركـة الرومانسـية 
الثانيـة، حيـث كان تفاعلـه مـع النـاي رائعـًا للغايـة. وقد عانـق قائـد األوركسـترا دجانـغ مبديـًا فخره 
بأدائه المتميز وسـط تصفيـٍق حار مـن الجمهور. وتجلـى موضوع مهرجـان أبوظبـي المتمثل في 
التسـامح فـي ختـام الحفلـة بمقطوعـة السـمفونية رقـم )9( لدفورجـاك التـي تعتبـر مـن باكـورة 
الموسـيقي  المؤلـف  هـذا  واستكشـف  التالحـم.  موضـوع  عـن  تعبـر  التـي  الموسـيقية  األعمـال 
التشـيكي الـذي سـطع اسـمه فـي القـرن التاسـع عشـر مجموعـة مـن التقاليـد الموسـيقية التـي 
األمريكيـة.  األفريقيـة  والطقـوس  األصلييـن  أمريـكا  لسـكان  الشـعبية  الموسـيقى  بيـن  تتـرواح 
وقـد برعـت األوركسـترا فـي تسـليط الضـوء علـى موضوعـي الذاكـرة واألحـالم اللذيـن تناولهمـا 
دفورجاك. وتعـود األلحان الرئيسـية فـي الحركة األولى إلـى الظهور بشـكل متقطع لكـن بصورٍة 
مختلفة فـي كل مـرة، فتبـدو في حيـٍن مشـرقًة وفي حيـٍن آخـر أكثر تشـاؤمًا. وقـد أثمـر ذلك عن 

أجـواء مشوشـة لكـن سـيريالية نوعـًا مـا".
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Yi Zhang and Haochen Zhang wearing ceremonial bishts with Huda Alkhamis-

Kanoo; H.E. Ni Jian, Ambassador of China to the UAE; Chen Ge, Chair of

CNPAO; Ren Xiaolong, Managing Director of CNPAO; and Li Zhe, concert master

دجانغ يي ودجانغ هاوتشن باللباس اإلماراتي التقليدي البشت والغترة مع سعادة هدى 
إبراهيم الخميس؛ سعادة جيان ني، السفير الصيني لدى اإلمارات؛ غي تشن، رئيس أوركسترا 

مركز الصين الوطني لفنون األداء؛ شياولونغ رين، المدير التنفيذي ألوركسترا مركز الصين 
الوطني لفنون األداء؛ جي لي مدير الحفل
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أوركسترا مركز الصين الوطني 
لفنون األداء

بقيادة المايسترو دجانغ يي
برفقة عازف الكمان سيتشينغ لو

25 مارس 2017

مسرح قصر اإلمارات
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For its second concert at the Abu Dhabi 

Festival, China’s National Centre for the 

Performing Arts Orchestra transcended 

time and place in a celebration of Chinese 

musical excellence.

اصطحبتنا "أوركسترا مركز الصين الوطني 

لفنون األداء" في حفلها الثاني ضمن مهرجان 

أبوظبي في رحلٍة عابرة للزمان والمكان، فتحتفي 

خاللها بتميز الموسيقى الصينية.

CJ.S. Bach (1685–1750) – Overture to Chaconne in D minor 
He Zhanhao (b. 1933) & Chen Gang (b. 1935) – The Butterfly Lovers  
Violin Concerto 
Sergei Prokofiev (1891–1953) – Romeo and Juliet Suite

Having demonstrated their mastery of the Western canon the previous 
evening, China’s NCPA Orchestra’s second concert was a celebration of 
the depth and diversity of orchestral music from the East and West. 

Both concerts were led by Maestro Yi Zhang, one of the most influential 
young conductors in China today, serving as Music Director, Chief 
Conductor and Deputy Director of the National Ballet of China. He learnt 
to play the violin aged five and was later admitted to the prestigious 
Central Conservatory of Music, where he was taught by Professor Xu 
Xin and Professor Ji Ruikai. In 2003, he obtained his Master’s degree 
from the Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken, Germany, where he 
studied under the renowned German conductor Professor Max Pommer. 
Yi Zhang has conducted hundreds of concerts, operas and ballets. During 
the past two decades, he has collaborated with many orchestras at home 
and abroad. The orchestra describe their relationship with Yi Zhang “a 
mutual recognition of artistic prestige is never the most important basis 
of a partnership – the thing that makes this exceptional is the fact that 
our values echo and resonate with each other; a commitment to the 
highest quality of music-making, a genuine love for great German works, 
and a wide interest in expansive repertories from Bach to contemporary 
works. Our frequent collaborations have become something that both our 
musicians and audiences are delighted to be part of – the true enjoyment 
of music-making. For this season, we have worked together on a series of 
projects, involving several concerts, one opera and two tours including 
this one to Abu Dhabi.”

BEYOND BORDERS

ما وراء الحدود

باخ )1685 - 1750( مقطوعة "شاكون" على مقام "دي ماينور"

دجانهاو )مواليد 1933( وتشين غانغ )مواليد 1935( كونشرتو الكمان "عشاق الفراشة"

سيرغي بروكوفييف )1953-1891( مقطوعة باليه "روميو وجولييت"

الليلة  حفلة  في  الغربية  الموسيقية  األعمال  من  مجموعة  أداء  في  براعتها  أظهرت  أن  بعد 
الموسيقى  وتنوع  بعمق  األداء"  لفنون  الوطني  الصين  مركز  "أوركسترا  احتفت  السابقة، 

األوركسترالية في بالد الشرق والغرب. 

من  الكثير  شغل  وقد  الصين،  في  الشباب  األوركسترا  قادة  أشهر  من  واحدًا  يي  دجانغ  يعد 
المناصب في فرقة "الباليه الوطني الصيني" بما في ذلك المدير الموسيقي، وقائد أوركسترا 
عمره،  من  الخامسة  في  الكمان  على  العزف  دجانغ  وتعلم  أوركسترا.  قائد  ومساعد  رئيسي، 
ودرس الموسيقى في "المعهد المركزي الموسيقي"، حيث تعلم على يد أستاذي الموسيقى 
سارالند  "جامعة  من  الماجستير  درجة  على   2003 عام  في  وحصل  كاي.  روي  وجي  شين  شو 
للموسيقى" التي درس فيها تحت إشراف المايسترو األلماني البروفيسور ماكس بومر. وشارك 
والباليه.  األوبرا  وعروض  الموسيقية  الحفالت  من  المئات  في  أوركسترا  فرقة  كقائد  دجانغ 

وتعاون خالل العشرين عامًا الماضية مع العديد من فرق األوركسترا داخل البالد وخارجها. 

أسس  أهم  ليس  الفنية  للمكانة  المتبادل  التقدير  "إن  دجانغ  مع  عالقتها  األوركسترا  وتصف 
الشراكة؛ فأبرز ما يميز هذا التعاون هو تكامل قيمنا والتزامنا المشترك بصنع موسيقى غاية 
في الرقي، فضاًل عن تقديرنا العميق لألعمال األلمانية، واهتمامنا بمؤلفاتها الموسيقية الفريدة 
من باخ إلى المؤلفات المعاصرة. ولذلك بات تعاوننا المتكرر أمرًا يتوق إليه الجمهور والعازفون 
على  الموسم  هذا  وعملنا  الموسيقى.  لصناعة  الحقيقية  المتعة  هي  وتلك  سواء،  حٍد  على 
سلسلة من المشاريع تتضمن أوبرا، والعديد من الحفالت الموسيقية، وجولتين موسيقيتين 

بما فيها جولتنا هذه إلى أبوظبي". 

برفقة  الفراشة"  "عشاق  الكمان  كونشرتو  مقطوعة  أيضًا  الحفل  خالل  األوركسترا  وقدمت 
الصينية،  الموسيقية  المؤلفات  أشهر  من  المقطوعة  هذه  وتعّد  لو.  سيتشينغ  الكمان  عازف 
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The concert included a performance of ‘The Butterfly Lovers Violin 
Concerto’, for which the orchestra were joined by Siqing Lü. One of the 
most famous pieces of Chinese music ever written, Siqing’s interpretation 
is considered the greatest ever recorded and performed. A synthesis of 
Eastern and Western traditions the work is firmly rooted in the Chinese 
traditions from which it derives – both its musical heritage and the 
folkloric origins of the narrative – but the universality of its story is a 
manifestation of culture’s capacity to transcend boundaries. 

Siqing Lü is one of the world's most active violinists. In 1987, he became 
the first Asian winner of the prestigious Paganini International Violin 
Competition. Hailed by The Strad magazine as ‘an outstanding talent’, 
Siqing is acknowledged as one of the most outstanding Chinese violinists 
of his generation. He has performed to acclaim in more than 30 countries 
throughout North and South America, Europe and Asia and has worked 
with many of the world’s leading musicians including Lorin Maazel, 
Valery Gergiev and Vladimir Ashkenazy. He has appeared as a featured 
soloist with some of the best orchestras in the world.

A mutual recognition of artistic prestige is never the most important 
basis of a partnership – the thing that makes this exceptional is the fact 
that our values echo and resonate with each other – China’s National 
Centre for the Performing Arts Orchestra

إن التقدير المتبادل للمكانة الفنية ليس أهم أسس الشراكة؛ فأبرز ما يميز 
هذا التعاون هو تكامل قيمنا والتزامنا المشترك - أوركسترا مركز الصين 

الوطني لفنون األداء
“

“

ويعتبر أسلوب سيتشينغ في أدائها األفضل على اإلطالق. وتجمع المقطوعة التقاليد الغربية 
والشرقية مع تجذرها في الوقت ذاته بعمق التقاليد الصينية والذي يتجلى في ألحانها التراثية 
تجاوز  على  الثقافة  قدرة  يظهر  لقصتها  العالمي  الطابع  فإن  ذلك  ومع  الفولكلوري،  وسردها 

الحدود. 

أبرع عازفي الكمان على مستوى العالم، وقد أصبح أول عازف كمان  ويعتبر سيتشينغ لو من 
آسيوي يفوز بالجائزة األولى في "مسابقة باغانيني الدولية للكمان" عـام 1987. ووصفته مجلة 
الكمان  عازفي  أحد  بكونه  واشتهر  المذهلة"،  "الموهبة  بـ  بالموسيقى  المتخصصة  "ستـراد" 
أكثر  في  كبيرًا  استحسانًا  الموسيقية  عروضه  والقت  جيله.  أبناء  بين  تميزًا  األكثر  الصينيين 
رّواد  من  العديد  مع  تعاون  وقد  وآسيا،  وأوروبا  والجنوبية  الشمالية  أمريكا  في  بلدًا   30 من 
عن  فضاًل  أشكينازي،  وفالديمير  غيرغييف  وفاليري  مازيل  لورين  أمثال  العالميين  الموسيقى 

مشاركته كعازف مع عدد من أبرز فرق األوركسترا العالمية.
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Haochen Zhang and Siqing Lü wearing ceremonial bishts; Xang Xiaoya, CNPAO 
concert master; Chen Ge, Chair of CNPAO; Lin Yaduo, Counsellor of the Embassy 
of China to the UAE; Ren Xiaolong, Managing Director of CNPAO

سيتشينغ لو ودجانغ يي اللباس اإلماراتي التقليدي البشت والغترة؛ شياويا شانغ، مدير 
الحفل؛ غي تشن، رئيس أوركسترا مركز الصين الوطني لفنون األداء؛ السيد يادوو لين، 

مستشار في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اإلمارات؛ شياولونغ رين، المدير التنفيذي 
ألوركسترا مركز الصين الوطني لفنون األداء

Siqing Lü wearing a ceremonial bisht, has his ghutrah tied سيتشينغ لو باللباس اإلماراتي التقليدي البشت والغترة 
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WYNTON MARSALIS IN CONCERT  
WITH SPECIAL GUEST NASEER SHAMMA
27TH MARCH 2017

EMIRATES PALACE AUDITORIUM
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حفل وينتن مارساليس
مع ضيف الشرف نصير شمة

27 مارس 2017

قصر اإلمارات
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Jazz master Wynton Marsalis returned 

to the Abu Dhabi Festival stage, joined 

by exemplary musicians from across 

generations and genres. 

عاد فنان الجاز األشهر عالميًا وينتن مارساليس 
إلى مسرح مهرجان أبوظبي برفقة العديد من 
الموسيقيين المعروفين الذين ينتمون ألجيال 

وأنماط موسيقية مختلفة.

Wynton Marsalis made a welcome return to the Abu Dhabi Festival with 
protégés from The Juilliard School in New York City – a fine reflection of 
the important role education plays in his multifaceted career. He was 
also reunited with Naseer Shamma, who he first met at the Abu Dhabi 
Festival in 2010. The musical chemistry between the two was palpable 
onstage as Shamma joined Marsalis’ septet, transforming the musical 
atmosphere into one of electric cultural exchange, forged through a 
deep mutual respect between the two maestros. 

An internationally acclaimed musician, composer, bandleader, educator, 
nine-time GRAMMY award winner and a leading advocate of American 
culture, Marsalis is the world’s first jazz artist to perform and compose 
across the full jazz spectrum from its New Orleans roots to bebop to 
modern jazz. By creating and performing an expansive range of brilliant 
new music for quartets to big bands, chamber music ensembles to 
symphony orchestras, tap dance to ballet, Marsalis has expanded 
the vocabulary for jazz and created a vital body of work that places 
him among the world’s finest musicians and composers. Marsalis’ 
educational activities are prolific – not only the music education he has 
supported in many of his mentees, or the programmes he has shaped at 
Jazz at Lincoln Center – but more broadly, he is a steadfast advocate for 
the life learning we can all gain through music. 

Established in 2005, the Wynton Marsalis Quintet has toured the 
globe, bringing their unique take on standard jazz repertoire while 
simultaneously adding to the catalogue with original compositions. In 
their performances, the Quintet features seminal compositions from 
Marsalis’ diverse, wide-ranging career, original works by his frequent 
collaborators, along with standards spanning the history of jazz music. 
During their Abu Dhabi Festival performance, the Quintet was joined 
by two students of The Juilliard School; Jeffrey Miller and Immanuel 
Wilkins, as well as Iraqi composer and oud virtuoso Naseer Shamma. 

Shamma carefully combines tradition and innovation, his profound 
ability to lead the ongoing evolution of the oud through new 
compositions and performance methods has made him a true 
master. His eight-string (instead of six) oud, created according to the 
writings of the ninth-century music theorist Al Farabi, expands the 
instrument’s range and gives it a distinct tonality. ADMAF have been 
proud to support Shamma throughout his career to date. In addition 
to performances at five editions of the Abu Dhabi Festival, ADMAF 
has supported the release of the album ‘Silk Road’ in 2009 and his 
first anthology of scores, ‘The Dream of the Oud: Naseer Shamma 
Compositions – Volume 1’ in 2012. In 2016, Abu Dhabi Festival supported 
‘Les Continents: Naseer Shamma & The Global Music Ensemble’ 
at L’Olympia Bruno Coquatrix in Paris – a cross-cultural adventure 
highlighting the unifying power of music. On 23 February 2017, Shamma 

ECSTATIC EXCHANGE

تناغم آسر

"مدرسة  خريجي  برفقة  مارساليس  وينتن  الفنان  عودة  العام  هذا  أبوظبي  مهرجان  شهد 
المهنية  حياته  في  التعليم  لعبه  الذي  المحوري  الدور  يعكس  وهذا  نيويورك،  في  جوليارد" 
في  مرة  ألول  قابله  والذي  شمة  نصير  الشهير  العود  عازف  إليه  انضم  كما  المجاالت.  متعددة 
واضحًا  المسرح  على  االثنين  بين  الموسيقي  االنسجام  وكان   .2010 عام  أبوظبي  مهرجان 
للغاية إثر انضمام شمة إلى مارساليس وفرقته السباعية، حيث ساهم بتحويل أجواء المسرح 
إلى مشهد تبادل ثقافي نابض بالحياة تشكل من خالل عالقة االحترام العميق والمتبادل بين 

عمالقي الموسيقى.

عالمية  - بشهرة  مرات   9 "غرامي"  جائزة  على  الحائز   - مارساليس  وينتن  الموسيقار  ويحظى 
كونه  إلى  باإلضافة  للموسيقى،  ومدرس  موسيقية  فرقة  وقائد  وملحن  كموسيقي  واسعة 
الثقافة األمريكية. ويعتبر مارساليس أول موسيقي على مستوى العالم يقوم بأداء  أحد رواد 
وتلحين جميع أنماط موسيقى الجاز بدءًا من أشكالها األصلية في مدينة نيو أورليانز األمريكية، 

مرورًا بأسلوب "بيبوب"، وانتهاًء بموسيقى الجاز المعاصرة. 

الجديدة  الموسيقية  المقطوعات  من  واسعة  مجموعة  وتقديم  بتأليف  مارساليس  وقام 
والرقص  األوركستـرا  وفرق  الحجرة،  موسيقى  وفرق  والكبيرة،  الرباعية  الموسيقية  للفرق 
وتأسيس  "الجاز"  نطاق مصطلح  بتوسيع  مارساليس  نجح  ذلك،  وانطـالقًا من  والباليه.  النقري 
الموسيقيين  أفضل  من  كواحد  مكانته  بترسيخ  ساهمت  بالحيوية  مفعمة  موسيقية  أعمال 

والملحنين على مستوى العالم. 

تعليم  الحال على  تقتصر بطبيعة  لم  التي  التعليمية  األنشطة  الكثير من  مارساليس  وقدم 
وإنما  فحسب،  لينكولن"  "مركز  في  الجاز  موسيقى  برامج  إعداد  أو  للمتدربين  الموسيقى 
تعدتها إلى تجربة أوسع نطاقًا شجع مارساليس خاللها على التعلم من الدروس التي تقدمها 

لنا الحياة جميعًا. 

أسلوبها  لتقدم  العالم  وجالت   ،2005 عام  الخماسية"  مارساليس  "وينتن  فرقة  وتأسست 
المتفرد في عزف موسيقى الجاز التقليدية إلى جانب أعمالها الخاصة من المؤلفات الموسيقية 
األصلية. وتقدم الفرقة في عروضها مقطوعات متنوعة من روائع أعمال مارساليس التي ألفها 
من  تقليدية  مقطوعات  إلى  باإلضافة  الدائمين،  شركائه  مع  الطويلة  المهنية  مسيرته  خالل 
إلى  انضم  أبوظبي،  مهرجان  في  المميز  عرضها  وخالل  الجاز.  موسيقى  تاريخ  مراحل  مختلف 
الفرقة اثنين من طالب "مدرسة جوليارد" هما جيفري ميلر وإيمانويل ويلكنز، باإلضافة إلى عازف 

العود والمؤلف الموسيقي العراقي المبدع نصير شمة.

في  والمبتكر  التقليدي  األسلوبين  مزج  إلى  المتقنة  مؤلفاته  في  شمة  نصير  ويسعى 
الموسيقى. وقد جعلت منه هذه القدرة على قيادة مسيرة تحول آلة العود من خالل مؤلفاٍت 
للعود  وترين  شمة  أضاف  وقد  معنى.  من  للكلمة  ما  بكل  رائدًا  فنانًا  جديدة  عزف  وأساليب 
مدى  وّسع  مما  الفارابي،  للعالم  الموسيقية  المخطوطات  إلى  استنادًا  أوتار  الستة  ذي  العادي 

األنغام الموسيقية للعود وأضفى عليها تناسقًا فريدًا. 

هذا  حتى  الفنية  مسيرته  خالل  شمة  دعم  شرف  والفنون  للثقافة  أبوظبي  لمجموعة  وكان 
اليوم؛ حيث شارك في خمس دوراٍت من المهرجان، وحظي بدعم المجموعة في إطالق ألبومه 
"حلم  بعنوان  الموسيقية  لمؤلفاته  مقتطفات  مجموعة  وأول   ،2009 عام  الحرير"  "طريق 
عرض  أبوظبي  مهرجان  دعم  كما   .2012 عام  في  األول"  المجلد  شمة-  نصير  مؤلفات  العود: 
"القارات" الذي قدمه شمة عام 2016 برفقة "فرقة الموسيقى العالمية" على مسرح "أوليمبيا" 
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Watch our exclusive interviews with 
Wynton Marsalis and Naseer Shamma 
in  The Ar t is ts ’  S tudio  on YouTube 
Channel ADMAF96 

يمكنكم مشاهدة المقابلة الحصرية مع وينتن مارساليس 
الفنانين"  "استوديو  برنامج  حلقات  أحدث  في  شّمة  ونصير 
موقع  في  والفنون  للثقافة  أبوظبي  مجموعة  قناة  على 

ADMAF96 يوتيوب
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was named UNESCO Artist for Peace in recognition of his commitment 
to the musical education of young people in Iraq and beyond, as well as 
his unfailing efforts to promote the message of peace.

In The National’s review of the concert, Rob Garrett wrote: “Marsalis is 
one of the few musicians who can sell out big theatres playing pure, 
club-sized, acoustic jazz, but there is no space for fat in this band’s 
lean, clean approach to preserving the repertory. If the mood here was 
perhaps a little restrained, even inhibited, it was because no one in 
this septet – Marsalis’s working quintet bolstered by two young horn 
firebrands – seemed anywhere close to breaking out into a sweat. Not 
least saxophonist Walter Blanding, whose elastic solo work came close 
to rivalling his boss’s.

Yet this stately reserve was emphatically broken after the interval by 
the appearance of the evening’s special guest, Iraqi oud player Naseer 
Shamma, whose educational efforts to preserve regional traditions rival 
of those Marsalis.

This was no parachuted-in regional tokenism, but a surprisingly 
sympathetic meeting in the middle – as much about compromise as 
forging new ground. The hidden linguistic link may be the slurring bent 
notes so integral to dixieland jazz – which in Blanding’s hands came to 
occupy the same stomping ground as Middle Eastern quarter-tones.

Indeed, watching Wynton growl spiralling runs in traditional Arabic 
modes, over rumbling mono-chordal soundscapes, was a revelation. 
How close this music at times sounded to the Europeanised chamber 
jazz fusions he vocally detests so forcibly. Is it possible that playing with 
Shamma might have opened ears and eyes, have shaken Marsalis’s 
rock-solid conservatism?

Shamma, too, made his fair share of compromises. After two engaging, 
suite-like arrangements blurring Iraqi and Sudanese folk melodies into 
jazz changes, the oud player was stretched in turn – turning in a decent 
language-leaping solo on a blues vamp, and breaking out into banjo-like 
strumming over the closing New Orleans hoe-down.”

This was no parachuted-in regional tokenism, but a surprisingly 
sympathetic meeting in the middle – as much about compromise as 
forging new ground – The National Newspaper

لم يكن هذا اندماجًا مصطنعًا بين رموز البلدين بقدر ما كان لقاًء عاطفيًا 
متوازانًا غير متوقع ووسيلة لصياغة أسلوب جديد - صحيفة ذا ناشيونال

“

“

قدرة  جسدت  الثقافات  ومتعددة  مميزة  تجربة  شكل  والذي  باريس،  الفرنسية  العاصمة  في 
اليونسكو  "فنان  لقب  شمة  منح  تم  فبراير،   23 وفي  الشعوب.  توحيد  على  الموسيقى 
نشر  في  وتفانيه  وخارجها  العراق  في  للشباب  الموسيقى  بتعليم  اللتزامه  تكريمًا  للسالم" 

رسالة السالم.

وكتـــب روب غاريـــت فـــي قراءتـــه لــلحفل فـــي صحيفـــة "ذا ناشــيونال": "يعتبـر مارسـاليس من 
الذيـن تسـتقطب عروضهـم مثـل هـذا الجمهـور الغفيـر، وذلـك بفضـل  القالئـل  الموسـيقيين 
موسـيقاه المتناغمـة التـي سـرعان مـا تطـرب لهـا اآلذان؛ ولكـن ال مجـال إلضافـة أي عنصـر إلـى 
توجـه هـذه الفرقـة المتكامـل والهـادف للمحافظـة علـى تقاليـد الجـاز. وربمـا كانـت األجـواء هنـا 
فرقـة  السـباعية-  الفرقـة  هـذه  أعضـاء  أداء جميـع  ألن  حتـى،  مقيـدة  أو  مـا،  حـد  إلـى  متحفظـة 
بطابـع  مغلفـًا  كان  المخضرميـن-  الشـابين  العازفيـن  إلـى  باإلضافـة  الخماسـية  مارسـاليس 
المنفـرد  عملـه  جـاء  الـذي  بالندينـغ  والتـر  الساكسـون  عـازف  وخصوصـًا  والرصانـة؛  الهـدوء 

حتـى. الفرقـة  قائـد  ألداء  منافسـًا 

ومـع ذلـك، فقـد قطـع هـذه الرصانـة المبهـرة بعـد الفاصـل ظهـور ضيـف شـرف األمسـية عـازف 
الراميـة للحفـاظ علـى  التعليميـة  العـود العراقـي الشـهير نصيـر شـمة والـذي تتفـوق جهـوده 
التـي يبذلهـا مارسـاليس فـي هـذا السـياق أيضـًا. تقاليـد منطقتـه الموسـيقية علـى الجهـود 

متوازانـًا  عاطفيـًا  لقـاًء  كان  مـا  بقـدر  البلديـن  رمـوز  بيـن  مصطنعـًا  اندماجـًا  هـذا  يكـن  ولـم 
هـذا  فـي  الخفـي  اللغـوي  الرابـط  يكـون  وقـد  جديـد.  أسـلوب  لصياغـة  ووسـيلة  متوقـع  غيـر 
التقليديـة،  الجـاز  موسـيقى  فـي  محوريـًا  دورًا  تلعـب  التـي  المتداخلـة  األنغـام  هـو  االندمـاج 
والتـي اسـتطاعت بأنامـل بالندينـج أن تتـرك نفـس تأثيـر نغمـات الربـع فـي الموسـيقى الشـرق 
أوسـطية. وكان مـن الملهـم حقـًا االسـتمتاع بتداخـل الهديـر المتصاعـد أللحـان مارسـاليس مـع 
األنمـاط العربيـة التقليديـة، ممـا أثـرى روعـة األلحـان الموسـيقية األحاديـة الرنانـة. وكم بـدت هذه 
التـي  األوروبيـة  الحجـرة  جـاز  تناغمـات موسـيقى  مـن  قريبـة  األحيـان  مـن  فـي كثيـر  الموسـيقى 
لطالمـا نـأى مارسـاليس بنفسـه عنهـا. إذًا، هـل يمكـن أن يكـون التعـاون مـع شـمة قـد جعـل 

األخـرى؟ الموسـيقية  لألنمـاط  وتقبـاًل  انفتاحـًا  أكثـر  المحافـظ  مارسـاليس  أسـلوب 

متناغمتيـن جمعتـا  فبعـد مقطوعتيـن  التناغـم،  هـذا  مـن  لنصيـر شـمة كذلـك نصيبـه  وكان 
األلحـان الشـعبية العراقيـة والسـودانية مـع موسـيقى الجـاز، أطلـق عـازف العـود الشـهير بـدوره 
العنـان لنفسـه- حيـث قـدم عرضـًا منفـردًا ال يوصـف مـزج بيـن دندنـات موسـيقى البلـوز وألحان 
أورليانـز  نيـو  أجـواء  تسـتحضر  نابضـة  بأنغـام  عرضـه  اختتـم  ثـم  البانجـو،  آلـة  بصـوت  شـبيهة 

الراقصـة".

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   128 10/12/17   4:36 PM



129

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   129 10/12/17   4:36 PM



130

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   130 10/12/17   4:36 PM



131

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   131 10/12/17   4:36 PM



132

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   132 10/12/17   4:36 PM



133

Wynton Marsalis and Naseer Shamma dressed in ceremonial bishts with (from 

left to right) Walter Blanding, Dan Nimmer, Carlos Henriquez, Ed Arrendell, Huda 

Alkhamis-Kanoo and Ali Jackson holding specially commissioned portraits from 

 ‘A Question of Identity’ by Mohamed Abdul Latif Kanoo

وينتن مارساليس وفرقته الموسيقية والفنان نصير شمة باللباس اإلماراتي التقليدي البشت )من 
اليسار إلى اليمين( وولتر بالندينغ، دان نيمر، كارلوس هنريكيز، إد أرنديل، سعادة هدى إبراهيم 
الخميس، وعلي جاكسون يحملون صورًا شخصيًة لهم رسمها بتكليف حصري الفنان محمد عبد 

اللطيف كانو، بتكليف حصري ضمن سلسلة "مسألة هوية"

Wynton Marsalis receives his Abu Dhabi Festival Award from H.E. Sheikh 

Nahyan Mabarak Al Nahyan onstage before the concert

وينتن مارساليس يستلم جائزة مهرجان أبوظبي من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
على خشبة المسرح ُقبيل انطالق الحفل
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THE QUEEN OF FADO – MARIZA
29TH MARCH 2017

EMIRATES PALACE AUDITORIUM
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ملكة الفادو: ماريزا في أبوظبي
29 مارس 2017

مسرح قصر اإلمارات
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INNOVATING TRADITION

During her Abu Dhabi Festival debut, 

Mariza welcomed the audience into a 

deeply emotional world where the nuance, 

energy and melancholic beauty of Fado 

became infused with global influences.

GRAMMY-nominated Mariza is responsible for the worldwide resurgence 
of Fado, a traditional musical form with its origins in Portugal. Literally 
translated as ‘destiny’ or ‘fate’, the genre can be traced back to Lisbon 
and at least the 1820s. While, its recorded history is meagre, the song 
form of Fado far pre-dates current oral histories. What is certain is that 
Fado is characterised by mournful tunes and lyrics. It is epitomised by 
the beautiful and untranslatable Portuguese word ‘saudade’ – its nuanced 
meaning falls somewhere between a sense of nostalgia and one of 
longing, with melancholic overtones infused with the knowledge that a 
return to that which is longed for is lost, permanently and irreparably.

Mariza is both a traditionalist and an innovator. She keeps the 
spirit of this unique musical form alive yet her Fado is different and 
adventurous, expanding beyond the Portuguese borders in search of a 
new cosmopolitan identity. This new beginning has its roots firmly in its 
Portuguese past yet is carried into the future by a voice that knows that 
you need to learn and move on to soar higher, farther.

In less than 12 years, Mariza has risen from a well-hidden local 
phenomenon, known only to a small circle of admirers in Lisbon, to one 
of the most widely acclaimed world music stars. No Portuguese artist 
since Amália Rodrigues has experienced such a triumphant international 
career, accumulating success after success on the most prestigious world 
stages, rave reviews and numerous international awards and distinctions.

In The National newspaper review, Thamer Al Subaihi wrote “In spite of 
the grandiose setting of the Emirates Palace auditorium, the Queen of 
Fado seemingly transformed the concert hall into the personal venue she 
prefers playing in.

From the onset, it was her unaccompanied commanding voice which 
arose from the unlit stage during her opening traditional Fado number 
Fadista Louco. This signalled the beginning of the concert’s first and 
classic chapter with an initial solitary spotlight revealing the diva dressed 
in Fado’s customary black. Additional simple lighting highlighted Mariza’s 
backing, a talented acoustic trio playing Portuguese, classical and bass 
guitars. While introducing Ricardo Silva at the heart of the line-up she 
pointed out the origin of his 12-string Portuguese guitar as emanating 
from the similarly pear-shaped Arabic oud. This first section featured 
a handful of Fado classics, such as the Portuguese stars’ favourite 
Primavera, which drew attention to her voice’s formidable arsenal, 
capable of turning the subtlest of tones into a howling wail in an instant.

Enter percussionist Vicky Marques, who transformed the acoustic trio 
into a driving quartet, and the new Mariza who traded in the black dress 

صحبت المغنية الشهيرة ماريزا المستمعين إلى 

عالم يزخر بالعواطف الجياشة، حيث يمتزج تميز 

وجمال وحيوية الفادو مع المؤثرات العالمية

تقليد مبتكر

إحياء  إعادة  مسؤولية  عاتقها  على  "غرامي"-  جائزة  لنيل  ترشحت  والتي  ماريزا-  تأخذ 
البرتغال،  إلى  الفادو عالميًا. وهي عبارة عن نمط موسيقي تقليدي تعود أصوله  موسيقى 
على  لشبونة  إلى  تحديدًا  أصوله  إرجاع  ويمكن  "المصير".  أو  "القدر"  حرفيًا  اسمه  ويعني 
إال  فقير،  المدون  تاريخها  أن  من  الرغم  وعلى  عشر.  التاسع  القرن  عشرينات  في  األقل 
الذي  األمر  ولكن  شفهيًا.  المنقول  الحالي  تاريخها  بكثير  تسبق  الفادو  أغنية  صياغة  أن 
بالكلمة  يتجسد  وهو  شجية.  وكلمات  بألحان  يتميز  الفادو  أن  هو  اثنان  عليه  يختلف  ال 
بين  الدقيق  معناها  يجمع  التي   "saudade  " للترجمة  القابلة  غير  الجميلة  البرتغالية 
يتوق  الذي  الشيء  فقدان  فكرة  عليها  تغلب  حزينة  إيحاءات  مع  واللهفة،  الحنين  شعوري 

إليه المرء مرارًا وتكرارًا.

هذا  روح  على  للمحافظة  دومًا  وتسعى  والمبتكر.  التقليدي  األسلوبين  بين  ماريزا  وتجمع 
النمط الموسيقي الفريد، دون المساومة على أسلوبها الفريد والمفعم بالجرأة في تخطي 
في  عميقًا  الجديدة  البداية  هذه  وتتجذر  جديدة.  عالمية  هوية  عن  بحثًا  البرتغالية  الحدود 
خالل  من  عصريًا  توجهًا  يتخذ  ولكنه  الموسيقي،  النمط  لهذا  العريق  البرتغالي  التاريخ 

صوت يدرك أهمية اكتساب الخبرة واالنتقال إلى مستوى أعلى وأرقى.

عامًا   12 من  أقل  خالل  استطاعت  حيث  نوعها،  من  فريدة  موسيقية  ظاهرة  ماريزا  تشكل 
أشهر  من  واحدة  إلى  لشبونة  مدينة  في  مغمورة  محلية  فنانة  مجرد  من  تتحول  أن  فقط 
لم  رودريغيز،  أماليا  الفنانة  نجم  التي سطع فيها  األيام  العالميين. فمنذ  الموسيقى  نجوم 
اليوم،  التي تحظى بها ماريزا  الواسعة  العالمية  الشهرة  برتغالي مثل هذه  أي فنان  يحقق 
حيث أحرزت نجاحات متتالية على أشهر مسارح العالم، والقت أعمالها الفنية إشادة واسعة 

من النقاد، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية المرموقة.

الفخمة  التجهيزات  "رغم  ماريزا:  ناشيونال" عن حفلة  "ذا  الصبيحي في صحيفة  تامر  وكتب 
إلى حيزها  الضخمة  القاعة  الفادو نجحت في تحويل هذه  أن ملكة  إال  اإلمارات،  لمسرح قصر 

الخاص. 

بأغنية  انطلقت  عندما  المسرح  على  بمفرده  المتحكم  ماريزا  صوت  صدح  البداية  ومنذ 
بالكالسيكية.  اتسم  والذي  الحفل  من  األول  الجزء  بداية  شكلت  التي  المجنون"  "المغني 
أبرزت إضاءة  تألقت بفستانها األسود، ثم  التي  المغنية  البدء تم تسليط الضوء على  وفي 
آالت  على  موهوبين  عازفين  ثالثة  تضمنت  والتي  الخلف  في  لها  المرافقة  الفرقة  بسيطة 
للجمهور  سيلفا  ريكاردو  ماريزا  قدمت  وعندما  والجهير.  والكالسيكي  البرتغالي  الغيتار 
حيث  من  العربية  العود  آلة  مع  وترًا   12 من  المؤلف  البرتغالي  غيتاره  تشابه  إلى  أشارت 
"الربيع"  أغنية  الفادو مثل  الجزء مجموعة من كالسيكيات موسيقى  الشكل. وتضمن هذا 
بها  تتمتع  التي  الهائلة  الصوتية  القدرات  أبرزت  والتي  البرتغاليين،  النجوم  لدى  المفضلة 

ماريزا، حيث يمكنها االنتقال من أخفض النغمات إلى أعالها في لحظة واحدة. 

وفي الجزء الثاني من الحفل انضم إلى الفرقة الثالثية عازف اإليقاع فيكي ماركيز، واستبدلت 
الحفل".  من  الجنوني  "الجزء  بدء  عن  معلنًة  متألق  أحمر  بفستان  األسود  لباسها  ماريزا 
وكذلك تحولت إضاءة المسرح الخافتة إلى إضاءة قوية تخللتها العديد من األلوان، مما شكل 
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for a bright red. "This is the crazy part of the concert," she explained. 
The previously dimly lit stage was now fully lit with an array of colours 
reflecting the music’s alteration. The concept of Fado was broadened 
during this eclectic segment with flavours from Brazil, Argentina, Cape 
Verde and Spain. Examples included the Cape Verdean morna Padoce de 
Ceu Azul during which the global artist asked her audience to chime in 
with the English part of the chorus.

Having captivated and drawn the audience in, evident in the multiple 
standing ovations she received, it was the Queen who descended on 
the people during her three-song encore. Making her way down to the 
audience with her original trio in-tow, Mariza shed the microphone, 
telling them she wanted to take them back to Fado tradition and 
demonstrate the power of her voice by filling the auditorium with it. She 
then followed this by walking up both aisles making eye contact during 
the night’s penultimate piece. She followed this up by shaking every 
one’s hand in the front row, including a noticeably impressed Yo-Yo Ma.”

Having captivated and drawn the audience in, evident in the multiple 
standing ovations she received, it was the Queen who descended on the 
people during her three-song encore – The National Newspaper

استحوذت ماريزا على الجمهور وأسرته بأدائها، وتجلى ذلك في الهتاف 
والتصفيق الحار الذي استمر طوال الحفلة. فكانت خالل عرضها أشبه بملكة نزلت 

لتحية الناس - صحيفة ذا ناشيونال

“

“

من  جديدة  ألوانًا  الفادو  مفهوم  شمل  الجزء  هذا  وفي  الموسيقي.  المزاج  لتغير  انعكاسًا 
األخضر  الجبل  أزول" من  "بادوس دي سيو  األخضر وإسبانيا. مثل  والرأس  واألرجنتين  البرازيل 

التي طلبت الفنانة خاللها من جمهورها مرافقة الكورس في غناء الجزء اإلنكليزي منها. 

وقد استحوذت ماريزا على الجمهور وأسرته بأدائها، وتجلى ذلك في الهتاف والتصفيق الحار 
الذي استمر طوال الحفلة. فكانت خالل عرضها أشبه بملكة نزلت لتحية الناس. وعند نزولها 
تقاليد  إلى  تصحبهم  بأن  رغبت  أنها  ماريزا  أخبرتهم  جمهورها،  لمالقاة  المسرح  خشبة  عن 
الفادو وتظهر لهم قوة صوتها الذي صدح في أرجاء المسرح. بعد ذلك توجهت إلى الممرات 
الختام  الحفل. وفي  األخيرة في  األغنية ما قبل  أداء  أثناء  الجمهور  المقاعد وتواصلت مع  بين 
الذي  ما  يو-يو  العازف  فيهم  بمن  المسرح،  من  األمامي  الصف  في  الجالسين  جميع  صافحت 

أبدى إعجابًا شديدًا بأدائها".

Mariza blew the roof off the Palace!! – Love Faith

Outstanding performance – Obrigada Mariza por tanto que nos deu 
ontem em Abu Dhabi (Thank you Mariza for all that you gave us 
yesterday in Abu Dhabi) – Candida Oliviera

Magnificent. What a performer! – Linda MacConnell

قدمت ماريزا أداًء مذهاًل لدرجة أن سقف المسرح كاد أن يطير - لوف فيث

أداء مذهل، نشكرك ماريزا على كل ما قدمته لنا البارحة في أبوظبي- 
كانديدا أوليفييرا

أداء رائع. يا لها من مغنية! - ليندا ماكونيل

“

“
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Above: Mrs Paula Moreira de Lemos, Dorothea von Eberhardt, Mary Corrado 

(ADMAF Advisor), Mariza, Mrs Tudella, H.E. Joaquim Moreira de Lemos, Huda 

Alkhamis-Kanoo, and Mr Francisco Tudella 

Facing page: H.E. Joaquim Moreira de Lemos, Ambassador of Portugal to the 

UAE and Mrs Paula Moreira de Lemos

Mariza with her specially commissioned portrait from the series 

 ‘A Question of Identity’ by Mohamed Abdul Latif Kanoo

أعلى: السيدة بوال موريرا دي ليموس؛ دوروثيا فون إبيرارت؛ ماري كورادو )مستشار مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون(؛ ماريزا؛ السيدة توديال؛ سعادة خواكيم موريرا دي ليموس السفير 

 البرتغالي لدى اإلمارات؛ سعادة هدى إبراهيم الخميس؛ السيد فرانشيسكو توديال 
الصفحة المقابلة: سعادة خواكيم موريرا دي ليموس السفير البرتغالي لدى اإلمارات والسيدة 

بوال موريرا دي ليموس، تتوسطهم الفنانة ماريزا.

ماريزا تحمل صورة شخصيًة لها رسمها بتكليف حصري الفنان محمد عبد اللطيف كانو، 
بتكليف حصري ضمن سلسلة "مسألة هوية"
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SILK ROAD ENSEMBLE  
WITH YO-YO MA
31ST MARCH 2017

EMIRATES PALACE AUDITORIUM
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 مجموعة طريق الحرير 
مع يو-يو ما

31 مارس 2017

مسرح قصر اإلمارات
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A ROVING LABORATORY – CROSSING 
CONTINENTS AND CENTURIES

In its Abu Dhabi Festival debut, Silk 

Road Ensemble’s emotive performance 

epitomised ideas of cultural exchange  

and tolerance.

Musicians of diverse disciplines and six countries took to the Abu Dhabi 
Festival stage in a fitting finale to the 2017 edition, which was dedicated 
to the theme of culture and tolerance. This is Silk Road Ensemble, an 
unprecedented musical experiment which brings together music to 
explore and celebrate the wealth and interconnectedness of cultural 
traditions. Transcending time and place, the Ensemble celebrates 
the rich enjoyment of difference to breed a deeply satisfying sense 
of cultures synthesising. This is art that finds abundance in diversity 
to promote a nuanced and pervading understanding of the beauty  
of tolerance.

Since the turn of the millennium, Silk Road Ensemble has been 
redefining classical music. With a rotating cast of musicians from 
more than 20 countries, and a repertoire that crosses continents and 
centuries, it represents a global array of cultures.

Inspired by the exchange of ideas and traditions along the historical Silk 
Road, cellist Yo-Yo Ma established Silkroad in 1998 to explore how the 
arts can advance global understanding. Silkroad works to connect the 
world through the arts, presenting musical performances and learning 
programmes and fostering radical cultural collaboration around the 
world. The Ensemble draws on the rich tapestry of global traditions that 
make up our many-layered contemporary identities, weaving together 
the foreign and familiar to create a new musical language.

The Ensemble has recorded six albums. Its new GRAMMY-award 
winning ‘Sing Me Home’ was developed and recorded alongside the 
documentary feature ‘The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk 
Road Ensemble’ from Oscar-winning director Morgan Neville.

Seminal and singular, Artistic Director of Silk Road Ensemble, Yo-Yo 
Ma’s many-faceted career, including his role as UN Messenger of Peace, 
is testament to his continual search for new ways to communicate with 
audiences and to his personal desire for artistic growth and renewal. 
He maintains a balance between his engagements as soloist with 
orchestras worldwide and his recital and chamber music activities. 
His discography includes over 100 albums, including 18 GRAMMY-
winners. His work focuses on the transformative power music can 
have in individuals’ lives, and on increasing the number and variety of 
opportunities audiences have to experience music in their communities.

في إطاللتها األولى ضمن مهرجان أبوظبي، جّسد 

 العرض المؤثر لمجموعة طريق الحرير 

أفكار التسامح والتبادل الثقافي

مختبر متنقل عبر القارات والعصور

"الثقافة  شعار  تحت  أقيم  الذي   ،2017 أبوظبي  مهرجان  فعاليات  على  الستار  أسدل 
بلدان  ستة  من  أعضاؤها  ينحدر  التي  الحرير  طريق  لمجموعة  رائع  بعرض  والتسامح"، 
المسبوقة  الموسيقية غير  التجربة  إلى عوالم موسيقية متنوعة. وساهمت هذه  وينتمون 
حدود  وبتخطيها  الثقافية.  التقاليد  بترابط  واالحتفاء  الستكشاف  الموسيقى  تكريس  في 
شعور  لتوليد  االختالف  عليه  ينطوي  الذي  الغني  بالتنوع  الفرقة  تحتفي  والمكان،  الزمان 
وشامل  دقيق  بفهم  للخروج  التنوع  في  الغنى  الفن  هذا  ويجد  الثقافات.  بتناغم  عميق 

التسامح.  لجمال 

للموسيقى  جديد  مفهوم  صياغة  على  األلفية  مطلع  منذ  الحرير  طريق  مجموعة  ودأبت 
20 بلدًا، ورصيد  الكالسيكية مرتكزًة في ذلك على موسيقيين مبدعين ينتمون ألكثر من 

ثقافي عابر للقارات والقرون يمثل طيفًا عالميًا متنوعًا من الثقافات.  

1998 بوحي  الحرير عام  ما قد أسس مجموعة طريق  يو-يو  الشهير  التشيللو  وكان عازف 
من طريق الحرير التاريخي الذي كان مسرحًا لتبادل األفكار والتقاليد. وتهدف المجموعة إلى 
خالل  من  العالم  ربط  على  تعمل  حيث  العالمي؛  الفهم  تعزيز  في  الفنون  دور  استكشاف 
العالم.  حول  الثقافي  التعاون  ورعاية  تعليمية  وبرامج  موسيقية  عروض  وتقديم  الفنون، 
الهوية  تعكس  العالم  أنحاء  جميع  من  غنية  تراثية  لوحات  المجموعة  موسيقيو  ويرسم 
موسيقية  لغة  لتبدع  والمألوف  الغريب  بين  وتجمع  الجوانب،  ومتعددة  المعاصرة  اإلنسانية 
إلى  لنصل  "غّن  الجديد  األلبوم  تسجيل  وتم  اآلن.  حتى  ألبومات   6 الفرقة  وسجلت  جديدة. 
الوطن" Sing Me Home - الحائز على جائزة "غرامي"، بالتزامن مع إطالق الفيلم الوثائقي 
على  الحائز  نيفل  مورغان  إخراج  من  الحرير"  طريق  ومجموعة  ما  يو-يو  الغرباء:  "موسيقى 

جائزة "األوسكار".

وعازف  الحرير  طريق  لمجموعة  اإلبداعي  المدير  ما،  ليو-يو  المهنية  المسيرة  وتعكس 
الستكشاف  المتواصل  بحثه  المتحدة،  األمم  منظمة  في  السالم  وسفير  التشيللو 
الفني.  والتجدد  النمو  لتحقيق  الشخصي  وطموحه  الجمهور  مع  للتواصل  جديدة  طرق 
العالمية  األوركسترا  فرق  في  منفرد  كعازف  مشاركته  بين  للتوفيق  ما  يو-يو  ويسعى 
من  أكثر  الموسيقية  إصداراته  وتشمل  الحجرة.  موسيقى  لمعزوفات  المنفرد  أدائه  وبين 
إبراز  على  أعماله  وتركز  "غرامي".  جائزة  على  حائزًا  ألبومًا   18 ضمنها  موسيقي  ألبوم   100

إلى  لالستماع  الجمهور  أمام  المتاحة  الفرص  وتعزيز  بالروح،  االرتقاء  في  الموسيقى  دور 
الخاصة بمجتمعاتهم. الموسيقى 

"قال  ما:  يو-يو  مع  الحرير"  "طريق  فرقة  عن  ناشيونال  "ذا  صحيفة  في  غاريت  روب  وكتب 
عازف الكالرينيت كنان العظمة من على مسرح قصر اإلمارات أن "الحب من حق جميع الناس 
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Watch our exclusive interview with 
members of the Silk Road Ensemble in 
the latest episode of The Artists’ Studio on 
YouTube Channel ADMAF96 

يمكنكــم مشــاهدة المقابلــة الحصريــة التــي أجرتهــا خريجــة 
ــا  ــو م ــع يو-ي ــد م ــة راش ــية" فاطم ــارات الدبلوماس ــة اإلم "أكاديمي
ــر،  ــق الحري ــة طري ــن مجموع ــة م ــان العظم ــي وكن ــاروكا فوج وه
فــي أحــدث حلقــة مــن "اســتوديو الفنانيــن" المعروضــة فــي قناة 

ADMAF96 علــى "يوتيــوب".
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In The National newspaper review of Silk Road Ensemble with Yo-Yo Ma, 
Rob Garrett wrote: “Falling in love is one of the few human rights that 
no one can take away," says clarinettist Kinan Azmeh from the stage at 
Emirates Palace, dedicating the Silk Road Ensemble’s final piece to his 
fellow Syrians who have "managed to fall in love in the past six years”. 
With that, the 13 musicians launch into Wedding, a joyous group 
extrapolation of the traditional folk melodies one might still hear at a 
village marriage ceremony, building into an ecstatic improvised coda 
that distils the very essence of the all-star group founded by celebrity 
cellist Yo-Yo Ma close to two decades ago.

In Wedding, we hear the Silk Road Ensemble’s international ethos, 
welcoming musicians and melodies from different backgrounds and 
continents – laying waste to the barriers ¬between ‘classical’ and ‘world’ 
music, between the improvised and written, between old traditions and 
new approaches. Wedding was one of two works performed on the 
closing night of the 14th Abu Dhabi Festival from last year’s Sing Me 
Home, which recently won the Best World Music Album award at the 
Grammys. But really, Azmeh’s composition provides further evidence of 
how redundant such labels are in the 21st century. Exhibit B: The other 
new tune is Ichichila, a traditional Malian work song, here re-imagined 
by percussionist Shane Shanahan as head-nodding chamber-funk.

Now 61 years old, Yo-Yo Ma made his name while a young performer 
as a virtuoso classical soloist, but it is doubtless his inclusively 
international work with Silk Road that the Chinese-American musician 
has to thank for his appointment as a United Nations Messenger of 
Peace in 2006.”

We hear the Silk Road Ensemble’s international ethos, welcoming 
musicians and melodies from different backgrounds and continents 
– laying waste to the barriers between ‘classical’ and ‘world’ music, 
between the improvised and written, between old traditions and  
new approaches – The National Newspaper

ُتجّسد "زفاف" نبض الروح العالمية للمجموعة، إذ ترحب بالعازفين واأللحان من 
شتى أنحاء العالم من ثقافات مختلفة لتلغي الحواجز الفاصلة بين الموسيقى 

الكالسيكية والعالمية، وبين األعمال المكتوبة والمرتجلة، وبين المفاهيم 
التقليدية واألفكار الجديدة - صحيفة ذا ناشيونال

“

“

الحرير بعنوان  األخيرة لمجموعة طريق  المقطوعة  إياه". وأهدى  أن يسلبهم  وال يمكن ألحد 
"زفاف" إلى "السوريين الذين وقعوا في شباك الحب خالل السنوات الست األخيرة"، ليمضي 
الشعبية  األلحان  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  المقطوعة.  بعزف   13 الـ  المجموعة  أعضاء 
الختامي  المقطع  نحو  المعزوفة  وتمضي  القرى.  أعراس  في  تصدح  تزال  ال  والتي  المبهجة 
ما  يو-يو  الشهير  التشيللو  عازف  ألفها  التي  الفرقة  جوهر  يختزل  والذي  واآلسر،  المرتجل 
ترحب  إذ  للمجموعة،  العالمية  الروح  نبض  "زفاف"  وتجسد  الزمن.  من  عقدين  قرابة  منذ 
بين  الفاصلة  الحواجز  لتلغي  ثقافات مختلفة  العالم من  أنحاء  واأللحان من شتى  بالعازفين 
المفاهيم  وبين  والمرتجلة،  المكتوبة  األعمال  وبين  والعالمية،  الكالسيكية  الموسيقى 

التقليدية واألفكار الجديدة.

الدورة  من  الختامية  الليلة  شهدتهما  اللتين  المقطوعتين  إحدى  "زفاف"  مقطوعة  وكانت 
الوطن"  إلى  لنصل  "غّن  ألبوم  مقطوعات  أحد  أنها  كما  أبوظبي،  لمهرجان  عشرة  الرابعة 
الذي حاز مؤخرًا على جائزة "غرامي" عن فئة أفضل ألبوم موسيقي عالمي. وتمثل مؤلفات 
تم  وكذلك  المميزة.  الفنية  باألعمال  والعشرين  الحادي  القرن  غنى  على  آخر  دلياًل  العظمة 
تقديم مقطوعة "إيتشيتشيال" الجديدة، وهي أغنية تقليدية من مالي قدمها عازف اإليقاع 
شين شاناهان بأسلوب جديد يجمع موسيقى الحجرة والفنك. وتمكن يو-يو ما، الذي يبلغ 
وبفضل  شابًا.  كان  أن  منذ  موهوب  منفرد  كعازف  المرموق  اسمه  بناء  من  عامًا،   61 اآلن 

تعاونه مع "طريق الحرير"، تم تعيينه كمبعوث سالم لدى األمم المتحدة عام 2006".
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Yo-Yo Ma receives his specially commissioned portrait from Mohamed  

Abdul Latif Kanoo’s ‘A Question of Identity’ series

يو-يو ما يحمل صورة شخصيًة له رسمها بتكليف حصري الفنان محمد عبد اللطيف كانو،

بتكليف حصري ضمن سلسلة "مسألة هوية"
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Members of the Silk Road Ensemble with their commissioned portraits from 

'A Question of Identity' series by Mohamed Abdul Latif Kanoo

Yo-Yo Ma with Huda Alkhamis-Kanoo

أعضاء مجموعة طريق الحرير يحملون صورًا شخصيًة رسمها الفنان محمد عبد اللطيف كانو، 
بتكليف حصري ضمن سلسلة "مسألة هوية"

سعادة هدى إبراهيم الخميس مع يو-يو ما
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EDUCATION &
COMMUNIT

 البرنامـج  التعليمي
والمجـــــتمعي
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EDUCATION & 
COMMUNITY

 البرنامـج  التعليمي
والمجـــــتمعي

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   155 10/12/17   4:38 PM



156

Enabling young UAE nationals to develop 

their skills and prepare for careers in the 

creative and cultural industries

CREATIVE LEADERSHIP
القيادة اإلبداعية

تمكين الشباب اإلماراتي من تطوير مهاراتهم 

وإعدادهم للعمل في القطاعات اإلبداعية 

والثقافية
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UAE THEATRE CIRCLE

twofour54 creative lab, Abu Dhabi:  

27 February–16 March 2017 

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

 "ورشة اإلمارات المسرحية"

 المختبر اإلبداعي – توفور54، أبوظبي:
 27 فبراير – 16 مارس 2017

"ورشة اإلمارات المسرحية" هي برنامج تدريبي مسرحي مكثف يقدمه رواد في المسرح اإلماراتي 
العباس، وذلك  أبو  الوكيل ومحمود  الدكتور حبيب غلوم وعبير  3 أسابيع وبينهم  على مدى 
والحركة،  والصوت،  االرتجال،  مجاالت  في  الممثلين  من  مختارة  مجموعة  مهارات  صقل  بهدف 

وتطوير الشخصية.

In association with بالتعاون مع
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YOUNG FILMMAKERS' CIRCLE &  
'LET THEM COME' SCREENING

The Arts Center at NYU Abu Dhabi: 13–14 March 2017

From February to May, a select group of emerging filmmakers delved 
into the world of independent filmmaking through a packed programme 
of screenings, workshops and roundtables with leading professionals. 
During the Festival, the team embarked on an intensive scriptwriting 
seminar with the award-winning producer and director Salem 
Brahimi (Abd El Kader, 2013; Let Them Come, 2015). As part of the 
programme, a public screening of Brahimi’s ‘Let Them Come’ was held. 
A Mediterranean chronicle of a family that has been let down by history, 
the film is adapted from the novel by Arezki Mellal, who co-wrote the 
script. The screening was followed by a panel discussion with the 
film’s director Salem Brahimi, Nujoom Al Ghanem and Alexis Gambis, 
moderated by Mohannad Al Bakri. 

دورة صانعي األفالم الشباب

مركز الفنون في جامعة نيويورك-أبوظبي: 13– 14 مارس 2017

الناشئين بالغوص في أعماق  بين شهري فبراير ومايو، قامت مجموعة مختارة من المخرجين 
مع  الحوارية  والندوات  العمل  وورش  األفالم  عروض  من  حافل  برنامج  عبر  األفالم  صناعة  عالم 
كتابة  حول  مكثفة  عمل  ورشة  المهرجان  خالل  المخرجون  وحضر  محترفين.  سينمائيين 
اآلن  2013؛  )عبدالقادر،  براهيمي  سالم  جوائز  على  الحائز  والمخرج  المنتج  قدمها  السيناريو 
بإمكانهم المجيء، 2015(، وتم ضمن إطار هذا البرنامج عرض فيلم "اآلن بإمكانهم المجيء" 
أيضًا.  السيناريو  كتابة  في  شارك  الذي  مالل  الرزقي  الجزائري  للكاتب  رواية  عن  المقتبس 
وأعقب عرض الفيلم ندوة حوارية مع مخرجه سالم براهيمي، والمخرجة اإلماراتية نجوم الغانم، 

وأليكسيس غامبيس، وأدار الحوار مهند البكري.

In association with بالتعاون مع
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THE ARTISTS’ STUDIO 

 استوديو الفنانين

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

Available online 

"اســتوديو الفنانيــن" هــو منصــة رقميــة إلجــراء المقابــالت مــع الفنانيــن العالمييــن والموســيقيين 

الكبــار، وتهــدف إلــى إلهــام وتعريــف الشــباب بأهميــة التفكيــر اإلبداعــي والتعبيــر الفنــي. وقــام 

أعضــاء مــن برنامــج القيــادة اإلبداعيــة فــي مهرجــان أبوظبــي 2017 بإجــراء مقابــالت مــع محمــد 

عبــده، وتوماتيتــو، ومجموعــة طريــق الحريــر. شــاهدوا الحلقــات الـــ 18 عبــر اإلنترنــت اآلن

متوفر على شبكة اإلنترنت
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CULTURAL EXCELLENCE 
FELLOWSHIP

برنامج منحة التميز الثقافي

twofour54 creative lab, Abu Dhabi: 20 March 2017 

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

المختبر اإلبداعي في توفور54، أبوظبي: 20 مارس 2017

التدريبـي األول مـن نوعـه للقطاعـات اإلبداعيـة والثقافيـة فـي دولـة اإلمـارات  البرنامـج  اسـتضاف 
الدفعة الثانيـة من المشـاركين فيه لعـام 2016، حيث حضـروا مجموعة من عـروض األداء وورش 
العمـل بما فيهـا نـدوة حوارية مـع جـود كيلـي - المديـر الفنـي لمركـز الفنون "سـاوثبانك سـنتر" 
في لنـدن )الشـريك الثقافي االسـتراتيجي الدولـي لمجموعـة أبوظبي للثقافـة والفنون(. وشـارك 
عضوا البرنامـج آمنة صخر سـيف وأمل األميـري وخّريـج المنحة أحمـد العنزي في تقديـم مجموعة 

من العـروض خـالل مهرجـان هـذا العام. 
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SILK ROAD ENSEMBLE WORKSHOP & THE 
MUSIC OF STRANGERS' SCREENING

The Arts Center at NYU Abu Dhabi: 28 & 29 March 2017

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

  ورشة عمل مجموعة طريق الحرير 
وفيلم "موسيقى الغرباء"

مركز الفنون في جامعة نيويورك-أبوظبي: 28 و29 مارس 2017

في  الحرير  أعضاء مجموعة طريق  إلى  اإلمارات  دولة  في  الشباب  الموسيقيين  من  عدد  انضم 
العمل  ورشة  خالل  المشاركون  وشاهد  الموسيقي.  التأليف  حول  ليومين  امتدت  عمل  ورشة 
لقطات  ويتضمن  نيفل،  مورغان  المبدع  للمخرج  الغرباء"  "موسيقى  الوثائقي  الفيلم  هذه 
مصورة ومقابالت شخصية ومقاطع أرشيفية تركز بمجملها حول مسيرة مجموعة صغيرة من 
أعضاء مجموعة طريق الحرير الذين ينتمون لبلدان مختلفة حول العالم، وذلك لتسجيل تجربة 

شخصية مكثفة من الشغف والموهبة والتضحية.  
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MUBADALA DESIGN COMMISSION

Umm Al Emarat Park: 23 March–23 April 2017

Exhibited as part of' The Art of Nature' exhibition, the winner of the 
Mubadala Design Commission 2016, ‘Enlightenment House’ by Mona 
Al Ali, envisions an extension for a healthcare facility specifically 
for chronically ill patients and their families. The concept is inspired 
by the idea of using inner strength to master our own bodies and 
overcome chronic disease and by the ‘qebqab’ plant, which grows 
in the mountains of Ras Al Khaimah and is traditionally used to cure 
rheumatoid arthritis. The design reflects the 2030 Abu Dhabi vision for 
environmental sustainability and energy conservation.

جائزة "مبادلة" للتصميم

حديقة أم اإلمارات: 23 مارس – 23 أبريل

اإلماراتية منى عبداهلل آل علي عن تصميمها  المهندسة   2016 فازت بجائزة مبادلة للتصميم 
آل  رؤية  العمل  هذا  ويجسد  وإبداع".  خلق  "الطبيعة:  معرض  في  عرضه  تم  الذي  التنوير"  "دار 
مفهومه  يستمد  وهو  وأسرهم؛  مزمنة  بأمراض  المصابين  لرعاية  منشأة  حول  اإلبداعية  علي 
المزمنة،  األمراض  على  والتغلب  أجسامنا  على  للسيطرة  الداخلية  القوة  استخدام  فكرة  من 
واستوحت آل علي رؤيتها من نبات القيقب الذي ينمو في جبال رأس الخيمة وُيستخدم عادًة 
لالستدامة   2030 أبوظبي  رؤية  التصميم  هذا  ويعكس  الروماتويدي.  المفاصل  التهاب  لعالج 

البيئية والحفاظ على الطاقة.

Celebrating outstanding creativity by 

students and recent graduates across  

the arts

REWARDING EXCELLENCE
 االحتفاء بالتميز

االحتفاء باإلبداعات المميزة للطالب والخريجين 

الجدد في مجاالت الفنون 

In association with بالتعاون مع
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HUDA AND MOHAMED KANOO AWARD

Emirates Palace: 11–31 March 2017

Throughout the Festival, visitors to Emirates Palace were greeted by 
‘Wihda’ (Unity), winner of the 2017 Huda & Mohamed Kanoo Award. The 
work by students Mohammad Abualhuda, Raghad Alali and Mohammad 
Rowaizak – with the support of mentor Assistant Professor Camilo Cerro – 
reflects upon the virtue of tolerance – the theme of the Abu Dhabi Festival 
and a core principle of Islamic society and the UAE today. A multi-
cellular sphere, the form of the artwork reflects diverse unity and unified 
diversity. The students received their award in the presense of Chancellor 
of the American University of Sharjah Dr. Björn Kjerfve. ‘Wihda’ (Unity) 
was shortlisted for The Christo and Jeanne-Claude Award 2017.

جائزة هدى ومحمد كانو

قصر اإلمارات: 11 – 31 مارس 2017

منحت "جائزة هدى ومحمد كانو 2017" إلى العمل الفني "وحدة" بعد عرضه في قصر اإلمارات 
خالل المهرجان. ونفذ هذا العمل الفني طلبة الجامعة األمريكية في الشارقة محمد أبو الهدى 
يعكس  وهو  تشيرو،  كميلو  المساعد  األستاذ  ودعم  إشراف  تحت  رويزق  ومحمد  العلي  ورغد 
قيمة التسامح التي تمثل شعار مهرجان أبوظبي 2017 والمبدأ القيمي والمجتمعي األساسي 
الذي تتمحور حوله رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم. ويتخذ هذا العمل الفني شكل كرة 
متعددة الخاليا مجسدًا بذلك فكرة الوحدة التعددية والتنوع الموحد. وتسلم الطلبة جوائزهم 
بيورن شيرفيه. وقد تم ترشيح "وحدة"  الدكتور  الشارقة  األمريكية في  الجامعة  بحضور عميد 

ضمن القائمة النهائية لجائزة كريستو وجان-كلود 2017.
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THE GULF CAPITAL–ADMAF 
 CREATIVITY AWARD

جائزة اإلبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون-جلف كابيتال 2017

Emirates Palace: 11–31 March 2017 

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

قصر اإلمارات: 11 – 31 مارس 2017

التـي تأسسـت عـام 1996، المبدعيـن اإلماراتييـن المتميزيـن فـي  تكـرم هـذه الجائـزة السـنوية، 
مجاالت الفنـون التشـكيلية أو الفنـون المسـرحية أو األدب أو الرسـوم المتحركة أو األفـالم. وذهبت 
لمـرض  مفتوحـة  "رسـالة  قصيدتهـا  عـن  عتيـق  عفـراء  اإلماراتيـة  الشـاعرة  إلـى   2017 عـام  جائـزة 
مسـرح  بهـو  فـي  مسـجل  بشـكل  متابعتهـا  مـن  المهرجـان  ضيـوف  تمكـن  والتـي  السـرطان"، 
قصـر اإلمـارات. واسـتلمت عتيـق الجائـزة مـن معالـي الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان، وزيـر الثقافـة 
وتنمية المعرفـة؛ وبحضـور الدكتور كريـم الصلح، الشـريك المؤسـس والرئيس التنفيذي لشـركة 
"جلـف كابيتال"؛ وسـعادة هـدى إبراهيـم الخميس، مؤسـس مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنون؛ 
ومعالي نـورة الكعبـي، مستشـار مجموعـة أبوظبـي للثقافة والفنـون والرئيـس التنفيـذي لهيئة 

المنطقـة اإلعالميـة فـي أبوظبـي توفـور 54 وزيرة دولـة لشـؤون المجلـس الوطنـي االتحـادي.
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THE GULF CAPITAL–ABU DHABI FESTIVAL 
VISUAL ARTS AWARD

جائزة الفنون التشكيلية من مهرجان أبوظبي - 
جلف كابيتال

March–May 2017

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

مارس - مايو 2017
تكـرم هـذه الجائـزة كل عـام طالبـًا إماراتّيـًا إلبداعـه المتميـز فـي إنجـاز عمـل فنـي مسـتوحى مـن 
معـرض مهرجـان أبوظبـي. وفـازت بجائـزة عـام 2017 سـكينة عّبـاس ، طالبـة السـنة األخيـرة فـي 
كليـات التقنيـة العليـا للطالبـات فـي أبوظبـي، عـن عملهـا "ارتديـه لتعـي"، وهـي سلسـلة مـن 
فضـة معقـدة ومجوهـرات ذهبية في قالـب زجاجي جرسـي الشـكل، تعكـس الخطر الـذي يهدد 
الحيـاة البريـة باالنقراض، مسـتوحى مـن العمل الفنـي "حافة المـرج: سـيدة البحر" للفنانـة جانيت 

بيلوتـو والـذي ُعـرض فـي معـرض مهرجـان أبوظبـي "الطبيعة: خلـٌق وإبـداع".
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ENHANCING EDUCATION
تعزيز التعليم

تعزيز األداء األكاديمي وتحفيز الرغبة في التعلم 

عبر المناهج الدراسية

Strengthening academic performance and 

nurturing an appetite for learning across 

the educational curriculum
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STORYTELLING TOUR!
جولة رواية القصص والحكايات

 عجمان، أم القيوين، الفجيرة، رأس الخيمة:
 6 – 7 مارس 2017

قامــت مجموعــة مــن الكتــاب ورواة القصــص، بمــن فيهــم ُكّتــاب إماراتيــون، بجولــة علــى دور 
الحضانــة فــي دولــة اإلمــارات لحفــز مشــاركة األطفــال حتــى ســن األربــع ســنوات فــي عالــم األدب 

واإلبــداع. 
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Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah, Ras Al Khaimah:  
6–7 March 2017 
Writers and storytellers, including Emirati authors Asma Al Ketbi and 

Maitha Al Khayat embarked on a tour of nurseries across the UAE, 

engaging young children up to four years old in the wonderful world of 

literature and creativity.
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MINISTRY OF SCIENCE 
وزارة العلوم: "العالم قاعة دراسية واحدة"

Fujairah, Madinat Zayed, Abu Dhabi: 
7–11 March 2017

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

 الفجيرة، مدينة زايد وأبوظبي:
7 – 11 مارس 2017

نــزوالً عنــد رغبــة الجمهــور مــع تقديــم عــروض وورش عمــل جديــدة، شــجع فريــق العلــوم المفضــل 
فــي المملكــة المتحــدة األطفــال علــى تحقيــق أحالمهــم فــي أن يصبحــوا علمــاء أو مخترعيــن أو 
مهندســين فــي المســتقبل ويرتقــوا بعالمنــا نحــو األفضــل. وتضمــن العــرض مشــاهد تجســد 
البراكيــن المتفجــرة واألعاصيــر الناريــة وقــوة الجاذبية عبر الكراســي الــدوارة بواســطة ثاني أوكســيد 
الكربــون، وغيرهــا الكثيــر مــن التجــارب التــي كشــف الفريــق مــن خاللهــا عــن العجائــب العلميــة 

ــه.  ــذي نعيــش في ــم ال المدهشــة للعال

In association with بالتعاون مع
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BACK TO SCHOOL

 العودة إلى المدارس

Schools and music centres across Abu Dhabi:  
19–23 March 2017
 
Juan Pérez-Floristán, Tarek Yamani, El Torombo as well as Wynton 
Marsalis and his Ensemble inspired students in schools and music 
centres across Abu Dhabi.

 المدارس والمراكز الموسيقية في أبوظبي: 
19 – 23 مارس 2017

شــارك فــي فعاليــة "العــودة إلــى المــدارس" هــذا العــام كل مــن خــوان بيريــث فلوريســتان وطــارق 
يمنــي وإل تورومبــو باإلضافــة إلــى وينتــن مارســاليس وفرقتــه، حيــث ســاهموا جميعــًا فــي إلهــام 

طــالب المــدارس ومراكــز التعليــم الموســيقي فــي أبوظبــي.
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FESTIVAL IN FOCUS

المهرجان تحت الضوء

Emirates Palace: 23 & 30 March 2017 

China’s National Centre for the Performing Arts Orchestra and the Silk 
Road Ensemble with Yo-Yo Ma faced some of their biggest critics 
during open rehearsals.

قصر اإلمارات: 23 و30 مارس 2017
كانــت "أوركســترا مركــز الصيــن الوطنــي لفنــون األداء" ومجموعــة طريــق الحرير مــع يو-يــو ما على 

موعد مــع الجمهــور اليافــع لالطالع علــى مراحــل إعــداد العــروض الفنيــة خــالل البروفــات المفتوحة.
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RIWAQ AL FIKR: JUDE KELLY CBE – 
CULTURE & LEADERSHIP

- CBE رواق الفكر: جود ككيلي
الثقافة والقيادة

Zayed University, Abu Dhabi: 20 March 2017

The annual discussion series returned to the 2017 Abu Dhabi Festival, 
offering insightful dialogue among thinkers, diplomats, cultural leaders, 
university students and the public. Since 2010, the Abu Dhabi Festival’s 
Riwaq Al Fikr has held 24 sessions, hosted 107 panellists, welcomed over 
2,700 audience members and has provided more than 39 hours of discourse.

The first session of the year welcomed Jude Kelly CBE, Artistic Director of 
Southbank Centre, Britain’s largest cultural institution, who presented an 
inspiring and thought provoking lecture on the role of women in the arts. 
She discussed her own career, establishing various theatre companies 
and successfully leading the cultural team for the London 2012 Olympic 
and Paralympic bid. A regular broadcaster and commentator on a range 
of issues relating to society, art and education. Kelly created the WOW  
Women of the World Festival in 2011, which now takes place in other parts 
of the UK and in other countries all over the world.

جامعة زايد،  أبوظبي: 20 مارس 2017
عـادت سلسـلة النـدوات الحواريـة السـنوية "رواق الفكـر" إلـى مهرجـان أبوظبـي 2017 لتوفـر حوارًا 
معمقًا بين نخبة من المفكرين والشـخصيات الدبلوماسـية والثقافية وطـالب الجامعات وجمهور 
العامـة. وشـهدت هـذه الفعاليـة منـذ عـام 2010 عقـد 24 نـدوة حواريـة بمشـاركة 107 متحدثيـن 

وحضـور أكثـر مـن 2700 شـخص، وبلغـت بمجملها أكثـر من 39 سـاعة.   

الفنـون "سـاوثبانك  لمركـز  الفنـي  المديـر  العـام جـود كيلـي،  األولـى لهـذا  الجلسـة  واسـتضافت 
سـنتر" المؤسسـة الثقافيـة األضخم فـي بريطانيـا  والتـي ألقت محاضـرة ملهمة حـول دور النسـاء 
فـي الفنـون. واسـتعرضت كيلـي مسـيرتها المهنيـة الخاصـة فـي تأسـيس العديـد من الشـركات 
األولمبيـة  واأللعـاب  األولمبيـة  األلعـاب  دورة  اسـتضافة  لملـف  الثقافـي  الفريـق  وقيـادة  المسـرحية 
البـث  قنـوات  علـى  دائـم  بحضـور  كيلـي  وتحظـى   .2012 لنـدن  فـي  الخاصـة  االحتياجـات  لـذوي 
اإلعالمـي، حيـث تعّلـق علـى مجموعـة متنوعـة مـن القضايـا المرتبطـة بالمجتمـع والفـن والتعليم. 
وأسسـت كيلي عام 2011 "مهرجان نسـاء مـن أجل العالـم" )WOW( الـذي يقـام اآلن في مناطق 

أخـرى مـن المملكـة المتحـدة والعالـم. 
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RIWAQ AL FIKR: JESSICA WALSH –  
DESIGN FOR SOCIAL CHANGE

 رواق الفكر: جيسيكا وولش - 
التصميم من أجل التغيير االجتماعي

Zayed University, Abu Dhabi: 23 March 2017

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

جامعة زايد، أبوظبي: 23 مارس 2017

التقــت طالبــات كليــة الفنــون والصناعــات اإلبداعيــة فــي جامعــة زايــد بجيســيكا وولــش، المصممــة 
30 شــخصية  "أنجــح  بيــن  "فوربــس"  والتــي صنفتهــا مجلــة  نيويــورك  فــي  المقيمــة  العالميــة 
شــابة دون ســن الثالثيــن". وتحدثــت وولــش عــن مســيرتها المهنيــة، وتناولــت أهميــة اللعــب 
للعمليــة اإلبداعيــة مــن حيــث إطــالق العنــان لألفــكار ووضــع المنهجيــات عبــر مختلــف مجــاالت 
العمــل اإلبداعــي. وأعقبــت محاضــرة وولــش جلســة حــوار تضمنــت ضيوفــًا مــن "جامعــة الشــارقة" 
و"جامعــة فرجينيــا كومنولــث قطــر" و"جامعــة زايــد". وبحثــت جلســة الحــوار، التــي أدارهــا خريــج 
برنامــج منحــة التميــز الثقافــي لمجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون أحمــد العنــزي، دور التصميــم 
ــي؛ وتنوعــت المواضيــع المطروحــة بيــن أهميــة التصميــم  ــر االجتماعــي اإليجاب فــي إحــداث التغيي
لدعــم المبــادرات الخيريــة وصــوالً إلــى قــوة التأثيــر التــي يمتلكهــا المصممــون والمبدعــون للتوعية 

بالمســائل السياســية واالجتماعيــة المهمــة.
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Emirates Palace and NYU Abu Dhabi: 14–31 March 2017

Accompanying each international performance, practitioners, 
academics and writers gave Festival audiences insight into each artist, 
their context and their repertoire: Tarek Yamani, Juan Pérez-Floristán, 
Wynton Marsalis, Yi Zhang, Haochen Zhang, Siqing Lü; Kinan Azmeh, 
Jeffrey Beecher, Nicholas Cords, Saaed Saeed (The National) and Lisa 
Ball-Lechgar (ADMAF). 

PRE- AND POST- 
CONCERT TALKS

ندوات ما قبل وما بعد الحفل

قصر اإلمارات وجامعة نيويورك-أبوظبي: 14-31 مارس 2017
واألكاديميون  المؤدون  فيها  شارك  معمقة  بحوارات  للمهرجان  العالمية  العروض  ترافقت 
والكتاب إلعطاء جمهور المهرجان لمحة عن الفنانين المشاركين وسياقهم ورصيدهم الفني 
ودجانغ  يي،  ودجانغ  مارساليس،  ووينتن  فلوريستان،  بيريث  وخوان  يمني،  طارق  فيهم:  بمن 
هاوتشن، وسيتشينغ لو، وكنان العظمة، وجيفري بيتشر، ونيكوالس كوردس، وسعيد سعيد 

)ذا ناشيونال(، وليزا بول ليتشغار )مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون(. 
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Celebrating cultural identities and 

upholding the customs and traditions of 

the multi-national community of the UAE

االحتفاء بالهويات الثقافية والتمسك بأعراف 

وتقاليد المجتمع اإلماراتي متعدد الجنسيات

CULTURE AND HERITAGE
 الموروث الثقافي
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RIWAQ AL ADAB WAL KITAB

Umm Al Emarat Park: March 26 2017

Now in its third year, ADMAF’s new writing programme returned to the 
Festival to celebrate Emirati literary expression. This year, in association 
with ADMAF strategic partner Emirates Writers’ Union and publishing 
houses Dar Nabati and Dar Hamaleel, six authors presented new works, 
including Dr. Mansour Jassem Al Shamsi, Bassima Mohamed Younes, 
Dr. Sadiq Mohammed Jawhar, Shaikha Al Jaberi, Mohammad Nouraldin 
and Abdul Majeed Al Marzooqi.

رواق األدب والكتاب

حديقة أم اإلمارات: 26 مارس 2017

عادت مبادرة "رواق األدب والكتاب" في موسمها الثالث ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي لالحتفاء 
كتاب  "اتحاد  للمجموعة  االستراتيجي  الشريك  مع  بالتعاون  وذلك  اإلماراتي،  األدبي  بالمشهد 
وتم  والنشر".  للطباعة  هماليل  و"دار  للنشر"  نبطي  "دار  اإلماراتية  النشر  ودور  اإلمارات"  وأدباء 
6 إصدارات أدبية جديدة للكتاب الدكتور منصور جاسم الشامسي،  في نهاية الفعالية توقيع 
الدين،  نور  ومحمد  الجابري،  وشيخة  جوهر،  محمد  صّديق  والدكتور  يونس،  محمد  وباسمة 

وعبدالمجيد المرزوقي.
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Advocating the application of the arts in 

aiding patient recovery and in stimulating 

cognitive and physical development 

among PMLD children and young people

تسليط الضوء على الدور المحوري للفنون في 
المساعدة على شفاء المرضى وتحفيز التطور 

اإلدراكي والجسدي لدى األطفال والشباب الذين 
يعانون من صعبة التعلم المعقدة والمتعددة

SPECIAL NEEDS DEVELOPMENT
رعاية ذوي االحتياجات الخاصة
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PICTURE THIS!

Patron: H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan 

Umm Al Emarat Park: March 4 2017

Continuing its pioneering work in special needs arts development, 
Abu Dhabi Festival joined Emirati artist Azza Al Qubaisi to enable 350 
children with autism to engage in heritage-themed arts workshops, 
which led to an exhibition in Umm Al Emarat Park. Participants included 
students from The New England Center for Children Abu Dhabi, Emirates 
Autism Society, GOALS UAE and other centres across the country. 

معرض تصّور هذا!

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
حديقة أم اإلمارات: 4 مارس 2017

اســـتمرارًا لدوره الرائـــد في دعـــم التنمية الفنيـــة لـــذوي االحتياجـــات التعليمية الخاصـــة، تعاون 
مهرجان أبوظبي مـــع الفنانة اإلماراتية عزة القبيســـي لتمكيـــن 350 طفاًل مصابـــًا بالتوحد من 
المشـــاركة في ورش عمل فنية تمحـــورت حول موضوع التـــراث وأثمرت عـــن تنظيم معرض في 
حديقـــة أم اإلمارات. وشـــارك فـــي ورش العمل هذه طـــالب من "مركـــز نيو إنجالنـــد لألطفال" في 

أبوظبي، و"جمعيـــة اإلمارات للتوحـــد"، و"أهـــداف اإلمارات" ومراكـــز أخرى من جميع أنحـــاء البالد.

In association with بالتعاون مع
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ARTS + ENVIRONMENT
الفنون والبيئة

Raising levels of environmental awareness and 

understanding through creative expression 

 رفع مستوى الوعي والفهم البيئي 
عن طريق التعبير اإلبداعي
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THE ART OF NATURE ACTIVITY AREA

Patron: H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan 

Umm Al Emarat Park: 23 March – 23 April 2017

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

"الطبيعة: خلق وإبداع" - منطقة النشاطات

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
حديقة أم اإلمارات: 23 مارس – 23 أبريل 2017 

أتاح معرض "الطبيعة: خلق وإبداع" لزواره من األطفال فرصة استكشاف النباتات والحيوانات البرية 
والبحرية في دولة اإلمارات، وذلك ضمن جوالت مخصصة لألطفال إلى المعرض أو تنظيم نشاطات 
في منطقة مخصصة لذلك. وصنع األطفال نماذجهم الخاصة من قناديل البحر وأسماك الهامور 
وأبقار البحر واإلبل وظباء المها العربي والصقور، وتعلموا المزيد عن عالم الطبيعة الرائع من خالل 
ورش عمل فنية أدارتها الفنانة اإلماراتية خلود الجابري، باإلضافة إلى تنظيم جلسات لرواية القصص 

بالتعاون مع "مؤسسة الشيخة فاطمة بنت هزاع الثقافية" ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

In association with بالتعاون مع
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Patron: H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan 

Umm Al Emarat Park: 1 April 2017 

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

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
حديقة أم اإلمارات: 1 أبريل 2017

ــث عــن تجاربهــم فــي تجســيد المشــاهد  ــى أليكســيس غامبيــس للحدي ــة فنانيــن إل انضــم ثالث
"الطبيعــة:  لصالــح معــرض  التكليــف  أعمــال  إطــار  اإلمــارات ضمــن  لدولــة  المتنوعــة  الطبيعيــة 
خلــق وإبــداع". وتحــدث مايــكل رايــس وأنجالــي سرينيفاســان وروبيرتــو ليوبــاردو للجمهــور عــن 
مغامراتهــم ورحالتهــم االستكشــافية مــن البقــاء 24 ســاعة علــى جزيــرة معزولــة تمامــًا إلــى تــذوق 

"الملــح األشــد ملوحــة علــى اإلطــالق". كمــا عــرض غامبيــس فيلمــه القصيــر "حــارس القــرم". 

ARTISTS IN CONVERSATION I

"الطبيعة: خلق وإبداع" - حوار الفنانين 1

In association with بالتعاون مع
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ARTISTS IN CONVERSATION II

"الطبيعة: خلق وإبداع" - حوار الفنانين 2

Patron: H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan 

Umm Al Emarat Park: 10 April 2017

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

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
حديقة أم اإلمارات: 10 أبريل 2017

انضمــت الفنانــة اإلماراتيــة عــزة القبيســي إلــى مديــر الجلســة أليكســيس غامبيــس لمناقشــة 
تجربــة تدّربهــا علــى يــد الفنانــة البريطانيــة جيــل باركــر التــي أبدعــت 5 منحوتــات برونزيــة لحيوانات 
فــي اإلمــارات بمناســبة الذكــرى العشــرين لتأســيس "هيئــة البيئــة- أبوظبــي". وتناولــت القبيســي 
أيضــًا تجربتهــا فــي إبــداع منحوتتهــا "نــوى الحيــاة البحريــة" التــي اســتلهمتها مــن دورة حيــاة 

أشــجار القــرم. 

In association with بالتعاون مع

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   189 10/12/17   4:42 PM



190

THE ART OF NATURE  
MANGROVE TOUR

 "الطبيعة: خلق وإبداع" - رحلة 
في غابات القرم

Mangrove National Park: 12 March 2017 

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

متنزه القرم الوطني: 12 أبريل 2017
يضــم متنــزه القــرم الوطنــي غابــة مــن أشــجار القــرم بمســاحة 19 كيلومتــرًا مربعــًا، وهــو موئــل 
للمئــات مــن أصنــاف الطيــور والنباتــات والفصائــل الحيــة األخــرى. واصطحــب الفنــان هندريــك فــال 
مجموعــة مــن الطــالب والفنانيــن الواعديــن فــي جولــة إلــى هــذه المنطقــة المحميــة التــي ألهمــت 

الكثيــر مــن األعمــال الفنيــة لمعــرض "الطبيعــة: خلــق وإبــداع".

In association with بالتعاون مع
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THE ART OF NATURE:  
MOBILE PHOTOGRAPHY WORKSHOP

"الطبيعة: خلق وإبداع" - ورشة عمل التصوير 
بواسطة الهاتف المحمول

Patron: H.H. Sheikha Shamsa Bint Hamdan Al Nahyan 

Umm Al Emarat Park: 21 April, 2017

Emirati photographer Reem Saeed led a public workshop beginning 
in the Festival exhibition workshop space and venturing out into 
the natural environment of Umm Al Emarat Park. An artist whose 
work was featured in ‘The Art of Nature’, Saeed has been involved in 
curating community art projects with major social impact. She often 
gives workshops and talks and has been exhibited at Sikka Art Fair 
and Sharjah Art Foundation. She is the founder of MOBIPIXUAE, a 
community of 12 mobile photographers that create social projects that 
deliver education and awareness.

برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان
حديقة أم اإلمارات: 21 أبريل 2017

المخصصـة  المسـاحة  مـن  بـدأت  عامـة  عمـل  ورشـة  سـعيد  ريـم  الفوتوغرافيـة  المصـورة  أدارت 
اإلمـارات.  أم  لحديقـة  الطبيعيـة  البيئـة  إلـى  وانتقلـت  المهرجـان  فـي  المعـارض  عمـل  لـورش 
وشـاركت ريـم، التي تم عـرض أعمالهـا في معـرض "الطبيعـة: خلـق وإبداع"، فـي تنظيـم العديد 
من المشـاريع الفنيـة المجتمعيـة؛ وهي تسـاهم دائمًا فـي تنظيـم ورش عمل وجلسـات حوارية، 
إلـى جانـب مشـاركتها فـي "معـرض سـكة الفنـي" و"مؤسسـة الشـارقة للفنـون". وأسسـت ريـم 
جمعيـة "موبيبيكـس اإلمـارات" للمصوريـن الفوتوغرفييـن والتـي تضـم 12 مصـورًا مـن أصحـاب 

المشـاريع االجتماعيـة التـي تلعـب دورًا حيويـًا فـي تعزيـز مسـتويات الوعـي والتعليـم.  

In association with بالتعاون مع
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H.E. Saif Saeed Ghobash, Director General Abu Dhabi Tourism & Culture 

Authority, with Ambassador Richard G. Olsen and Mohamed Abdul Latif Kanoo 

during a standing ovation for Tomatito

سعادة سيف سعيد غباش، المدير العام لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، مع سعادة 
ريتشارد أولسن، السفير األمريكي السابق لدى الدولة، والسيد محمد عبد اللطيف كانو، 

يصفقون تحية للفنان توماتيتو
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ABOUT ADMAF

ADMAF Founder 
H.E. Huda Alkhamis-Kanoo

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

Legal Counsel
Mr. Raymond Mouracade

Abu Dhabi Festival 2017 - Special Thanks
Embassy of the People’s Republic of China 
Embassy of Lebanon
Embassy of Portugal
Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia 
Embassy of Spain
Embassy of the United States of America

Environment Agency – Abu Dhabi
Foundation for Arab Music Archiving & Research 
Reina Sofia School of Music
The Arts Center at NYU Abu Dhabi
Umm Al Emarat Park

Visit www.admaf.org

 @ADMAFsocial

  Abu Dhabi Music and Arts Foundation

  ADMAF96

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

Inspiring Learners 
ADMAF Community & 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. 

Engaging Audiences
Community & Education also reaches out to 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.

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. 

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

ADMAF Patron

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

ADMAF Honourable Patrons

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

PRIMARY STRATEGIC PARTNERS
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نبذة عن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة الفنون
سعادة هدى إبراهيم الخميس 

مستشارو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
معالي صقر غباش سعيد غباش

معالي خلدون المبارك
سعادة زكي أنور نسيبة

سعادة نورة الكعبي
سعادة الدكتورة مهى تيسير بركات

سعادة رزان المبارك
سعادة ريم الشمري

الشيخة نور فاهم القاسمي
األميرة أيرينا ويتغينشتاين

CBE السيد إيان ستاوتسكر
السيد تيرنس ألن

السيد سالم براهيمي
السيدة ماري كورادو

السيد البشير الهسكوري
د. فراوكه هيرد-بي

السيد محمد عبد اللطيف كانو
د. شيخة المسكري

مانيش باندي

المستشار القانوني
السيد ريمون مرقدي

شكر خاص:
سفارة جمهورية الصين الشعبية

سفارة لبنان
سفارة البرتغال

سفارة المملكة العربية السعودية
سفارة إسبانيا

سفارة الواليات المتحدة األمريكية

»هيئة البيئة - أبوظبي«
»مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية«

»كلية الملكة صوفيا للموسيقى«
مركز الفنون في جامعة »نيويورك- أبوظبي«

»حديقة أم اإلمارات

www.admaf.org

ADMAFsocial@ 

Abu Dhabi Music and Arts Foundation  

ADMAF96 

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

معـًا. والمؤسسـات 

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

ضرورية لحياتهم في ما بعد.

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

قادرين على التمسك بعاداتهم، والحفاظ على تقاليدهم ومشاركة تراثهم الغني مع العالم.

تمكين قادة الغد
علـى  تعتمـد  وتقنيـات  أدوات  فباسـتخدام  إبداعـي.  بشـكل  العمـل  قـوة  إلعـداد  فعالـة  أداة  الفنـون 
الفنـون، تسـاهم مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون فـي تشـكيل األجيـال القادمـة مـن خـالل ورش 
العمـل التي تسـاعد على صقـل المهـارات الشـخصية األساسـية مثـل العمل ضمـن الفريـق، والتواصل 
إلعـداد  المجموعـة  تسـتخدمها  التـي  الفنـون  تتنـوع  النقـدي.  والتفكيـر  المشـكالت،  وحـل  الفعـال، 
قـادة المسـتقبل لتشـمل مختلـف األنـواع مـن النصـوص األدبيـة لشكسـبير، إلـى التقاليـد الشـفهية 
الشـابة  اإلعالميـة  القيـادات  مبـادرة  تتيـح  الدولـة،  فـي  المتنامـي  اإلعـالم  قطـاع  ضمـن  اإلمـارات.  لدولـة 
التـي أطلقتهـا مجموعـة أبوظبـي للثقافـة والفنـون فـي كل عـام لمجموعـة مـن الشـباب اإلماراتييـن 
المتحمسـين التسـلح بالمهـارات والمعـارف الالزمـة لالنطـالق فـي مهنـة اإلعـالم. وقريبـًا، سـيتم إطـالق 

برنامـج تطويـر مهنـي آخـر يركـز علـى رعايـة رواد أعمـال المسـتقبل فـي مجـاالت اإلبـداع والثقافـة.

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

دورًا رئيسـًا فـي تضميـن الفنـون فـي المجتمـع، وبالتالـي دعـم اإلبـداع واالبتـكار.

راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير الثقافة وتنمية المعرفة

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

الشريكان االستراتيجيان
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ABU DHABI FESTIVAL 2017:  
EDUCATION & COMMUNITY PARTNERS 

الشركاء التعليميون والمجتمعيون

Participating Schools
Abu Dhabi Homeschoolers Association 
ADNOC Schools
Al Ain English Speaking School
Al Dana Private Nursery
Al Muna Academy
Al Mamoura Academy
Al Rabeeh School
American Community School
Cranleigh School Abu Dhabi
Emirates National Schools MBZ
GEMS American Academy
GEMS Winchester School
German International School
Home Education Network of Abu Dhabi (HENA)
Horizon Private School
Lycée Theodore Monod
The Pearl Academy

Participating Universities & Colleges
American University in Dubai
American University of Sharjah
Higher Colleges of Technology
New York University Abu Dhabi
The Petroleum Institute
UAE University
University of Sharjah
Zayed University

Participating Organisations & Institutions
Art for All
British Council
Choirfest Middle East
Dr. Habib Ghuloom Al Attar
Emirates Autism Society
Emirates Writers Union
Goals UAE
Hamad Centre for Special Needs
Hamaleel Publishing & Printing
Nabati Publishing
The Galleria on Al Maryah Island
The New England Center For Children
twofour54 Creative Lab
Zayed Higher Organisation for Humanitarian Care, Special Needs & 
Minor Affairs

المدارس المشاركة
»جمعية أبوظبي للتعليم المنزلي«

مدارس أدنوك
مدرسة العين الناطقة باإلنكليزية

روضة الدانة الخاصة
أكاديمية المنى

أكاديمية المعمورة
مدرسة الربيع

مدرسة المجتمع األمريكي
مدرسة كرانلي أبوظبي

 مدارس اإلمارات الوطنية
 مدرسة جيمس وينشستر

 المدرسة األلمانية الدولية
 شبكة التعليم المنزلي بأبوظبي

 مدرسة هورايزون الخاصة
 مدرسة ليسيه فرانسيه تيودور مونو

 أكاديمية اللؤلؤة
أكاديمية جيمز األمريكية

الجامعات والكليات الجامعة المشاركة
الجامعة األمريكية في دبي

 الجامعة األمريكية في الشارقة
جامعة نيويورك-أبوظبي

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
جامعة الشارقة

جامعة زايد
كليات التقنيات العليا

معهد البترول

المؤسسات والمعاهد المشاركة
 آرت فور أوول

المجلس الثقافي البريطاني
شوارفيست ميدل إيست

جائزة »كريستو وجان-كلود«
الدكتور حبيب غلوم العطار

 جمعية اإلمارات للتوحد
اتحاد ُكّتاب وأدباء اإلمارات

أهداف االمارات
 مركز حمد لذوي االحتياجات الخاصة

 دار هماليل للنشر
دار نبطي للنشر

مركز نيو إنغالند لألطفال
هيئة المنطقة اإلعالمية توفور54 

مؤسسة زايد العليا للرعاية االنسانية وذوي االحتياجات الخاصة
الغاليريا على جزيرة الماريه
مجمع مدينة محمد بن زايد

ADMAF National Education Partners الشركاء التعليميون المحليون
EDUCATIONAL PARTNERS
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الشركاء الرسميون
CORPORATE PARTNERS

Main Partner

Regional TV News Partner

الشريك الرئيسي

ناقل الفعاليات الرسمي

Official Venue

Supporters

موقع الفعاليات الرسمي

الداعمــــون

Awards Partner

راعـي الجـوائز

Education Partners

الشريكان التعليميان
Community Partner

الشريك المجتمعي

Education and Community Partner

الشريك التعليمي والمجتمعي
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INTERNATIONAL STRATEGIC 
CULTURAL PARTNERS 
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 الشـــــــــــركـــــــــــاء
 االستراتيجيون الدوليون
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The team hails the end of the 14th Abu Dhabi Festival

ADMAF_ADFestival2017_PhotoAlbum_FINAL.indd   210 10/12/17   4:43 PM



فريق عمل مهرجان أبوظبي يحتفلون باختتام دورته الرابعة عشرة
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www.abudhabifestival.ae

       @abudhabi_fest

       abudhabifestival

       abudhabifestival
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