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من �أهم مقومات العمل الثقايف� ،أال يكون مبعزل عن احلراك
املجتمعي املحيط.
وقد مرت م�صر خالل عام  2015مبحطات تنموية هامة ،كان من
�أهمها افتتاح قناة ال�سوي�س اجلديدة ،والإنتهاء من اال�ستحقاق
الثالث ،اخلا�ص ب�أول برملان بعد ثورة  30يونيو.
لذا فقد �آثرنا فى قطاع �صندوق التنمية الثقافية �أن ن�سهم فى
م�سرية التنمية ونواكب ما يجري من ا�ستنها�ض للهمم من �أجل
م�ستقبل �أف�ضل.
وبني �أيديكم �إجنازات ال�صندوق خالل عام � ،2015إنها ح�صيلة
جهد جماعي ،ا�ستهدفنا خالله �إكت�شاف املواهب ال�شابه املبدعة،
و�أ�سهمنا فى احلفاظ على �إبراز مقدرات م�صر الثقافية ،وتوجهنا
بخطاب ثقايف مغاير للمواطن امل�صري ،ومنحنا براعم م�صر
جرعة �إبداعية راقية ،و�أن�ش�أنا �صروح ًا ثقافية جديدة ،وطورنا
القائم منها بالفعل.
�إنها جهود خمل�صة..نتجت عن روح التعاون بني الزمالء ب�صندوق
التنمية الثقافية ،و ن�أمل �أن تكون قد �أثمرت عن نتاج ي�سهم فى
رفعت وطننا العزيز.

معمارى/حممد �أبو�سعدة
رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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مبادرات تنموية

صروح ثقافية

موسيقي

مسرح

ندوات فكرية

4

فن تشكيلي

سينما

تسويق ثقافى

الدعم
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مبادرة تنمية ..منح لشباب المبدعين المصريين
إلنجاز أعمال فنية وثقافية مبتكرة
ما نهدفه �إىل هذه املنحة �إىل حتقيق �أحالم وطموحات �شباب املبدعني يف قرى
م�صر وجنوعها ،وما �أكرثهم ،لكن �أحالمهم تتحطم �أمام عدم توافر التمويل،
ا�ستهدفنا �أبناء كل حمافظات م�صر ،ليقدموا م�شروعات فنية و�أدبية ،يتم
درا�ستها ،وعقب الت�أكد من جدواها ،يتم منح املتقدم مبلغ ًا وقدره ع�شرة �آالف
جنيه ،وقد وافقتكم �سيادتكم ب�إطالق ع�شرة منح مببلغ �إجمايل وقدره مائة
�ألف جنيه م�صري.

اكسب حرفة جميلة ..منحة مجانية ألطفال الشوارع والمعانين
من البطالة لتعلم حرفة ،ورعايته حتى يبدأ مشروعه الصغير
�إميان ًا من وزارة الثقافة ب�أهمية كنوز م�صر الرتاثية ،و�ضرورة احلفاظ عليها
وحتويلها �إىل �سلعة ثقافية ذات بعد اقت�صادي ،ن�شرف اليوم ب�إطالق م�شروع
"اك�سب حرفة جميلة" ،وذللك من خالل مركز احلرف التقليدية يف الف�سطاط
التابع لل�صندوق ،وحتت �إ�شراف الفنان الكبري عز الدين جنيب.
يتوجه هذا امل�شروع� ،إىل �أطفال ال�شوارع ،و�إىل الذين يعانون من البطالة و�ضعف
فر�ص العمل املتاحة ،لت�أهيلهم فني ًا وتقني ًا الكت�ساب مهارات �إحدى احلرف ،مثل
الطرق على النحا�س ،الزجاج املع�شق باجلب�س ،ال�صدف ،اخليامية� ..إلخ.
وهذه املنحة جمانية مقدمة من وزارة الثقافة ،يتحمل فيها ال�صندوق تكاليف
املدربني واخلرباء واملحا�ضرين ،بل واخلامات ،ولن ينتهي دور ال�صندوق عند
انتهاء مدة التدريب ،بل �سيتم رعاية احلرفيني ليبد�أوا م�شروعاتهم ال�صغرية.
مت البدء بثالث ور�ش متثلت يف احللى ،اخلزف ،النق�ش على النحا�س
وبلغ عدد امل�شاركني يف هذه الور�ش  35متدرب ًا.
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مبادرات تنموية
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مشروع "اقرأ" تجربة جديدة إلعادة االعتبار للكتاب المطبوع
مت الإنتهاء من منفذ جامعة
عني �شم�س ومنفذ جامعة القاهرة
وجارى العمل مبنفذ جامعة طنطا
بن�سبة �إجناز  %90وباقى املنافذ
بن�سبة �إجناز %50

حتديات كبرية تواجه الكتاب املطبوع ،يف ع�صر امليديا بكافة �أ�شكالها ،لكن الكتاب تظل له
�أهميته ،وخ�صو�صيته ،و�ضرورة اقتنائه ،ليكون مرجع ًا لكل مواطن ،فالأمر لي�س حكر ًا على
ذوي الثقافة الرفيعة ،و�إمنا يجب ن�شرعادة القراءة بني جميع املواطنني ،ولكن رمبا االختالف
يكون يف م�ستويات القراءة ،ونوعيتها.
ومن خالل "م�شروع اقر�أ" الذي بد�أ بالفعل يف عدة جامعات م�صرية ،تتوافر �إ�صدارات وزارة
الثقافة ،ب�أ�سعار رمزية ،للتيح الفر�صة ل�شباب م�صر لالطالع ،والتزدود باملعرفة ،وذلك
ملواجهة التيارات الظالمية ،التي حتاول ال�سيطرة على عقول �شبابنا.
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مبادرات تنموية

بنك الكتاب ..نموذج للتعاون المعرفي
�أطلق ال�صندوق ،مبادرة "بنك الكتاب" والتي تتمثل ،يف �إن�شاء �صندوق على هيئة (�صندوق
الربيد) ،ودعوة القراء� ،إىل التربع بالكتب الزائدة عن حاجتهم� ،أو التي انتهوا من قراءتها،
لو�ضع هذه الكتب يف "بنك الكتاب" ،على �أن يتوىل ال�صندوق �إعادة توزيعها ،على من ال تتوافر
لديهم القدرة على اقتناء هذه الكتب.

مت الإنتهاء من موقع دار الأوبرا
باجلزيرة وجارى العمل فى مواقع
�ش �شريف – ميدان ترميوف –
الزمالك بن�سبة %90
9

توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية النور واألمل
بح�ضور ال�سيد وزير الثقافة الأ�ستاذ حلمي النمنم ،وقع �صندوق التنمية
الثقافية بروتوكول تعاون مع جمعية النور والأمل ،وذلك بهدف دعم �أورك�سرتا
النور والأمل للكفيفات ،حيث �أن هذا الأورك�سرتا ي�ضم جمموعة نادرة من
فتيات م�صر الكفيفات ،والالتى بهرن العامل بعزفهن املتميز.
�أقيم حفل التوقيع بامل�سرح ال�صغري بدار الأوبرا امل�صرية وذلك يوم 20
�أكتوبر 2015م وعقب التوقيع تابع اجلمهور حف ًال مو�سيقي ًا لرباعم �أورك�سرتا
النور والأمل.
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مشروع مكتبات القرى يستمر في أداء رسالته الرائدة
متيز �صندوق التنمية الثقافية منذ �إن�شائه ،بتكليفه بان يكون ذراع وزارة الثقافة
يف �إن�شاء بنية �أ�سا�سية لتكون منارات للثقافة امل�صرية ،موزعة علي �أقاليم م�صر
اجلغرافية دون تف�ضيل �إقليم على الآخر ،بل وا�ستغالل هذه ال�صروح لتكون �أداة
وزارة الثقافة للو�صول �إيل املواطن امل�صرى �أي كان موقعه يف قرى وجنوع م�صر.
فعلى �سبيل املثال �إنطلق م�شروع �إن�شاء مكتبات عامة فى القرى الأكرث �إحتياجا
�إيل املد الثقافى منذ مايقرب من  25عاما ،واليزال هذا امل�شروع م�ستمرا يف �إن�شاء
املكتبات وجتهيزها بالأثاث الالزم والكتب املنا�سبة التي تختارها جلنه متخ�ص�صة،
�إ�ضافة �إيل جتهيزها بالأجهزة واحلوا�سب الآلية ملواكبة ع�صر التكنولوجيا.

بلغ عدد المكتبات التى تم إنشاؤها
حتي اآلن مائة مكتبة
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أو ًال  :المكتبات التى تم افتتاحها:

مكتبة �أ�سنا

حمافظة الأق�صر

صروح ثقافية

ا�س ــم امل�شـروع

املحافظة
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ثانيًا  :المكتبات التى تم تسليمها للهيئة العامة لقصور
الثقافة وجاهزة لإلفتتاح :
ا�س ــم امل�شـروع

املحافظة

مكتبة النجاح – مركز بئر العبد

�شمال �سيناء

مكتبة �أرمنت

الأق�صر

�شمال �سيناء
الأق�صر
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ثالثًا  :المكتبات الجارى العمل بها ونسبة اإلنجاز :

�إن�شاء وجتهيز مكتبة والد الزعيم الراحل /
جمال عبد النا�صر

الإ�سكندرية

%100للإن�شاءات
جارى طرح التجهيزات

�إن�شاء وجتهيز مكتبة البدارى

�أ�سيوط

%60

�إن�شاء وتن�سيق موقع وت�أثيث
وجتهيز مكتبة باري�س

الوادى
اجلديد

جارى التعاقد و�إ�ستخراج
الرتاخي�ص لت�سليم املوقع

�إن�شاء وتن�سيق موقع وت�أثيث وجتهيز
مكتبة ال�شيخ م�سعود

املنيا

جارى �إجراءات الطرح

�إن�شاء وتن�سيق موقع وت�أثيث وجتهيز
مكتبة قاطية

�شمال �سيناء

جارى �إجراءات الطرح

�إن�شاء وتن�سيق موقع وت�أثيث
وجتهيز مكتبة �أدفو

�أ�سوان

جارى �إجراءات الطرح

صروح ثقافية

ا�س ــم امل�شـروع

املحافظة

ن�سبة الإجناز
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رابعًا :مشروعات الجارى العمل بها ونسبة اإلنجاز :

قصر عائشة فهمي يستعيد بريقه من جديد
تطوير وترميم �أحد الق�صور النادرة ذات الدور التاريخي
يف احلركة الت�شكيلية
ن�سبة الإجناز ٪95

كنا . . .

أصبحنا . . .
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صروح ثقافية

كنا . . .

أصبحنا . . .
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بيت المعمار المصرى ينضم إلي قاطرة مراكز اإلبداع
�إحياء منزل على لبيب وا�ستلهام روح ح�سن فتحى ورم�سي�س وي�صا وا�صف
ن�سبة الإجناز ٪90

18

روح نجيب محفوظ تطل من تكية أبو الذهب
صروح ثقافية

جارى �إتخاذ الإجراءات الالزمة ال�ستالم املوقع والبدء يف التنفيذ

19

الموسيقى
إطالق مسابقة الصوت الذهبي الكتشاف المواهب
الغنائية في جميع أنحاء مصر
�أقام بيت الغناء العربي ومتحف �أم كلثوم التابعني ل�صندوق التنمية الثقافية
م�سابقة لال�صوات يف م�صر معنية بالغناء العربي حتت رعاية وزارة الثقافة
(�صندوق التنمية الثقافية) حتت ا�سم (ال�صوت الذهبي) .
يذكر �أن امل�سابقة قد �أطلقت يف بدايات يوليو املا�ضى ،كمبادرة الكت�شاف
مواهب الغناء ال�شابة على م�ستوى اجلمهورية من �سن � 38 – 18سنة ،تقدم
لها  162مت�سابقا من عدد من املحافظات منها «القاهرة ،الإ�سكندرية،
�شمال �سيناء� ،أ�سوان ،الدقهلية ،ال�شرقية ،الغربية ،املنوفية ،الفيوم وجنوب
�سيناء» ،وقد و�صلت الت�صفيات النهائية� ،إىل  14مت�سابقا.

عشرة أصوات ذهبية يرعاها صندوق التنمية الثقافية
ويقدمها إلى الساحة الفنية
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موسيقي
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رعاية الفرق الموسيقية الشابة وتقديمها
من خالل مراكز اإلبداع
 196فرقة موسيقية وغنائية قدمت  232عرضَا
على مدار عام 2015م

واعتمدت فل�سفة ال�صندوق يف �إقامة هذه العرو�ض على ما يلي :
�أو ًال :االهتمام بالعرو�ض الرتاثية والفنون ال�شعبية
متثل ذلك يف العرو�ض التي ي�ست�ضيفها بيت ال�سحيمي مثل (فرق الإن�شاد
الديني-فرق الرتاث ال�شعبي يف جنوب م�صر «مثل فن الواو»-فرقة النيل
للآالت ال�شعبية «تقدم عرو�ضها ب�صفة منتظمة �أ�سبوعي ًا» -فرقة عربية
تراثية مثل «فرقة فرينامول-تون�س)
وت�ستمر فرقة التنورة يف عرو�ضها املنتظمة يف وكالة الغوري.
كما تقدم قبة الغوري عرو�ضها يف الإن�شاد واملو�سيقى الروحية مثل عر�ض
(ر�سالة �سالم)
ثاني ًا :ا�ستمرار ور�ش التدريب املو�سيقية
• حيث يقدم بيت العود العربي� ،إىل ال�ساحة املو�سيقية خريجني تدربوا
فني ًا ومو�سيقي ًا ،و�أ�صبحوا قادرين على تقدمي ر�ؤية مو�سيقة من خالل �آلة
العود.
• كما يعمل ال�صندوق من خالل مراكز الإبداع التابعة له يف املناطق
ال�شعبية ،على تدريب الرباعم ال�صغرية على الغناء والعزف ،مثل كورال
طلعت حرب ،وور�س املو�سيقى بق�صر الأمري طاز.
ثالث ًا�:إتاحة الفر�صة للفرق امل�ستقلة لإقامة حفالتها
• حيث يقدم ال�صندوق ب�صفة �شهرية ،جمموعة من الفرق املو�سيقية
امل�ستقلة ،من خالل �أن�شطة مراكز الإبداع التابعة له.
رابع ًا :االحتفال برموز املو�سيقى والغناء
وقد احتفل ال�صندوق هذا العام على �سبيل املثال بذكرى الفنانة ليلى مراد،
املو�سيقار فريد الأطر�ش ،املو�سيقار �سيد دروي�ش� ،سيدة الغناء العربي �أم
كلثوم.
22
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ي�سهم بيت العود العربي ،يف تقدمي عازفني مهرة مدربني على تقنيات
عزف العود ،حيث يكون خريج بيت العود العربي ،عازف ًا متمكن ًا يتمتع
مبهارات فنية متميزة ،وخالل عام  2015جرى تدريب عدد ()550
دار�س م�صرى و 40دار�س �أجنبي من (فرن�سا -الكويت-ال�سودان-
�سوريا-العراق-ال�سعودية-اليمن) ،كما �أقام بيت العود خالل عام
2015م ()10حفالت :حفل فني مو�سيقي للفنان� /أ�سامة ه�شام
والفنان � /إ�سالم طه ،الفنانان فادى عادل و�شريف �صبحى ،فرقة
افرو كايرو املو�سيقية الفنان /ا�شرف عو�ض ،الفنان كرمي �سامي،
حفل ثنائى العود الفنانان �شريف �صبحى وفادى عادل،حفل ثنائى
العود الفنان ا�سالم عبد العزيز وا�شرف عو�ض،حفل الفنان ا�سالم
طه وفرقتة املو�سيقية،حفل الفنان ا�سامه ه�شام وفرقته املو�سيقية،
حفل الفنان /طارق االزهر وفرقته،حفل الفنان يو�سف عبا�س.
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ليالي رمضان الفنية
موسيقي

نظم �صندوق التنمية الثقافية خالل �شهر رم�ضان 2015م ،برناجم ًا فني ًا
منوع ًا مبراكز الإبداع التابعة له ،بالإ�ضافة �إىل دعم عدد من اجلهات الفنية
والثقافية با�ست�ضافة جمموعة من العرو�ض الفنية ،وبلغ �إجمايل عدد احلفالت
التي نظمها ال�صندوق خالل �شهر رم�ضان املعظم ()245حفل وور�شة فنية
وثقافية وعر�ض م�سرحى و�أهمها:
لياىل ال�سرية الهاللية مع �شاعر الربابة
الصالونات الثقافية
الإن�شاد الديني ودوره يف مواجهة الإرهاب �سيد ال�ضوي ببيت ال�سحيمى .
حفل املن�شد �إيهاب يون�س ببيت
بق�صر الأمري طاز.
ال�سحيمى.
العروض الفنية
عر�ض حلقة ذكر (�إن�شاد ديني)مبركز
طلعت حرب.
فرقة ع�شاق النغم د/حممد عبد ل�ستار
وفرقته مبتحف �أم كلثوم .
حفل الفنانه�/آية عبداهلل بوكالة
الغورى.
 فرقة �أ�ساتذة الطرب للرتاث بقيادةالفنان/حم�سن فاروق.
�سهرة مع (�أ�صوات ال�سماء) بق�صر
ب�شتاك.
�سهرة مع (املو�سيقي العربية) بق�صر
ب�شتاك.

األمسيات الشعرية

مناذج من �شعر ال�صوفية.
لغة ال�شعر عند املت�صوفة.
مناذج من �شعر ابن الفار�ض.
العروض المسرحية

م�سرحية بعد الليل مبركز الإبداع الفنى.
م�سرحية ماك يل مبركز الإبداع الفنى.
م�سرحية بردة البو�صريي مبركز الإبداع
الفنى.
م�سرحية الأمري بق�صر الأمري طاز.
م�سرحية اللعبة ال�شقية مبركز طلعت
حرب الثقافى.
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المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية
�أقيم املهرجان الدوىل للطبول والفنون الرتاثية يف دورته الثانية يف
الفرتة من � 25-19إبريل  2015مب�شاركة ( )22دولة و( )33فرقة
م�صرية و �أجنبية يف متحف الطفل و�ساحة الهناجر بالأوبرا وقلعة
�صالح الدين وقبة الغورى وق�صر ثقافة بنها واملن�صورة وامل�سرح
املك�شوف بدار الأوبرا امل�صرية وقد ح�ضر املهرجان عدد كبري من
امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات العامة املهتمني بفن الطبول الرتاثية كما كرم
املهرجان عدد ( )5من رموز الفن والثقافة هم �أ.د.فايزة �أبو النجا،
اخلال عبد الرحمن الأبنودى ،الفنان �سيد ال�ضوى ،الفنان ف�ؤاد حداد،
الفنان �سيد مكاوى .
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مهرجان سماع لإلنشاد والموسيقى الروحية
بقبة الغوري
�أقيمت ملهرجان �سماع الدوىل للإن�شاد ال�صوفى الدورة ال�سابعة
فى الفرتة من � 20إىل �27سبتمرب 2015م وت�شارك فيه ()22
فرقة للإن�شاد ال�صويف ،من ( )15دولة ومت تكرمي ال�شيخ الراحل
حممود خليل احل�صرى،الأنبا �أرميا،الفنانة الفرن�سية كارولني دوما،
الربوفي�سور حممد زافار �إقبال ،الفنان الراحل عطية �شرارة.
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اإلهتمام بالتراث الشعبى وفنونه
 23فرقة شعبية قدمت  231عرضَا
على مدار عام 2015م

يف �إطار حر�ص ال�صندوق على االهتمام بالفنون الرتاثية وال�شعبية
التي تعرب عن هوية م�صر الفنية والثقافية ،فقد قدم ال�صندوق
خالل الفرتة من يناير � 2015إىل دي�سمرب )23( ،2015فرقة تهتم
بالرتاث ال�شعبي ،قدمت ( )231عر�ض ًا.
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ومن �أهم خ�صائ�ص العرو�ض التي قدمت يف هذا املجال �أنها
قدمت الرتاث املو�سيقي والغنائي ملناطق متنوعة من م�صر ،كما
مت ا�ست�ضافة فرقة ال�شرقية للفنون ال�شعبية ،وقدمت فرقة الطبول
النوبية عدد ًا من العرو�ض التي ت�ستلهم الرتاث النوبي يف �أعمالها.
وغريها من الفرق التي قدمت تراث مناطق �أخرى وذلك بالإ�ضافة
�إىل لياىل ال�سرية الهاللية التى مت ا�ست�ضافة �أحد �أهم فنانى ال�سرية
وهو الفنان �سيد ال�ضوى وفرقته وذلك ببيت ال�سحيمى وي�ست�ضيف
ال�صندوق �أي�ض ًا فرقة النيل للآالت ال�شعبية ببيت ال�سحيمى وفرقة
التنورة التى تقدم عرو�ضها �أيام ال�سبت والإثنني والأربعاء من كل
�أ�سبوع مبركز الإبداع بوكالة الغورى وذلك فى �إطار التعاون مع الهيئة
العامة لق�صور الثقافة التى تتبعها الفرقتان ومت عر�ض م�سرحية
الليلة الكبرية ب�شارع املعز ،كما مت تقدمي  55عر�ض ًا لفرقة خيال
الظل والأراجوز ببيت ال�سحيمي.
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استمرار مسيرة اكتشاف المواهب
المسرحية الشابة
ي�سعى �صندوق التنمية الثقافية �إىل �إتاحة الفر�صة للموهوبني ال�شباب لتقدمي
�إبداعاتهم امل�سرحية ،وقد مت خالل الفرتة من يناير � 2015إىل دي�سمرب2015
تقدمي ( )41عر�ض ًا م�سرحي ًا.
عرو�ض م�سرحية منوعة:
قدم ال�صندوق �أي�ض ًا عدد ًا من العرو�ض امل�سرحية الأخرى� ،سواء من
�إنتاجه� ،أو من �إنتاج جهات �أخرى ،وتنوعت هذه العرو�ض ما بني العرائ�س،
وم�سرحيات مقدمة للأطفال كما عر�ض جمموعه متنوعه من العرو�ض
امل�سرحية منها�( :ست احل�سن-حلم بكره -عن الع�شاق -الأمري -اللعبة
ال�شقية-بعد الليل-عرو�ض املهرجان القومى للم�سرح-بردة البو�صريي-
ماك ويل�-صاحب اجلاللة).
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مواسم نجوم المسرح الجامعي  . .تجربة
تهدف إلي إحياء الحركة المسرحية فى
الجامعات المصرية (الموسم الثاني)
•عقدت جلان امل�شاهدة يف الفرتة من االحد  2015/10/11حتي
اجلمعة  2015/10/16مب�سرح املدينة اجلامعية بجامعه عني �شم�س
يف اخلام�سة م�سا ًءا.
•ويف الفرتة من  11/1حتي  2015/11/5جلان م�شاهدة جامعتي حلوان
– القاهرة مبركز االبداع الفني بالقاهرة يف اخلام�سة م�ساءا.
•مت اختيار  10عرو�ض للم�شاركة �ضمن فاعليات املو�سم الثاين من
جامعات (القاهرة-عني ال�شم�س-حلوان-خا�ص).
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إقامة ندوات فكرية تهدف إلى تعميق
اإلعتزاز بالهوية المصرية
 214ندوة ثقافية تنوعت لتشمل مجاالت الفكر
واإلبداع المختلفة
�أقيم خالل الفرتة من يناير � 2015إىل دي�سمرب )214( ،2015ندوة ثقافية
متنوعة ،حيث يقيم مركز الإ�سكندرية للإبداع عدد ًا من الندوات ال�شهرية،
حتت عناوين حوارات الفكر والثقافة �،صالون الأدب العاملى ،وندوات منتدى
الأدب الرثدي،ندوات منتدي النيل كما �أقام مركز طلعت حرب الثقايف عدد ًا
من الندوات التي تناولت جمموعة من املنا�سبات الهامة منها ندوات توعية،
ا�ستهدفت التوعية والتثقيف ال�سيا�سى ،كذلك �صالون ذاكرة الوطن ويديره
الكاتب حممد ال�شافعى �إ�ضافة �إىل ندوات �سينمائية خمتلفة ،كما يقيم ق�صر
الأمري طاز عدد ًا من الندوات الثقافية والفكرية من �أهمها ال�صالون الثقافى
والذى تديره الدكتوره ناهد عبد احلميد والتي ت�ست�ضيف �شخ�صيات هامة
وم�ؤثرة يف م�سرية م�صر الفكرية و�أهم الندوات «اخلطاب الديني وعودة
الروح»  ،كما �أقام ق�صر الأمري ب�شتاك ال�صالون الثقافى بالإ�شرتاك مع
الإذاعة امل�صرية،كما يقيم متحف �أم كلثوم �صالون لقاء مع �أغنية كما �أقام
مركز الإبداع الفنى بالقاهرة عدة ندوات ثقافية بعنوان «غابوا ولكن لن
نن�ساهم» للفنانني/عمر ال�شريف -نور ال�شريف-فاتن حمامة-ر�أفت امليهي
ونبيه لطفي كما �أقام مركز الهناجر للفنون عدة ندوات بعوان «م�صر م�ستقبل
املا�ضى» للأ�ستاذ ب�سام ال�شماع.
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مواكبة للحراك الشعرى الذى تشهده الساحة
من خالل أمسيات ومسابقات شعرية
 43أمسية شعرية تم إقامتها خالل عام 2015م
نظم �صندوق التنمية الثقافية خالل الفرتة من يناير � 2015إىل دي�سمرب2015
ما يقرب من (� )55أم�سية �شعرية ،حيث اقام بيت ال�شعرالعربي عدد()43
�أم�سية �شعرية ،كما ا�ست�ضافت مراكز الإبداع الأخرى عدد ًا من الأم�سيات
ال�شعرية التي �أتاحت الفر�صة للمبدعني من ال�شعراء لتقدمي �إبداعاتهم .وقد
�أقام بيت ال�شعر العربي �أم�سيات عن ال�شعر فى الثورات العربيه �شارك فيها
�شعراء من �أقطار خمتلفة من الوطن العربي بالإ�ضافة �إىل تنظيم ور�شة
فى العرو�ض والبالغة و�أم�سية �شعرية غنائية كما �أقام بيت ال�شعر العربي
االحتفال بال�شاعر �صالح جاهني ،االحتفال بال�شاعر �صالح عبد ال�صبور،
االحتفال بانت�صار اكتوبر املجيد ،االحتفال بقناة ال�سوي�س اجلديدة ،اليوم
العاملي لل�شعر ،ام�سية �شعرية  -مئوية لوي�س عو�ض ،االحتفال باالبنودي،
ذكرى ال�شاعر حممد التهامي ،االحتفال بال�شاعر خليل مطران كما �أقام
(مركز طلعت حرب الثقافى �أم�سيه �شعريه مع فواد حجاج  -ذكرى وفاة
ال�شاعر بريم التون�سى).
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معارض ومسابقات تشكيلية واكبت األحداث الجارية
وأسهمت فى إكتشاف طاقات فنية جديدة
 55معرضًا في قاعات الصندوق المختلفة

�أقام ال�صندوق يف خالل الفرتة من يناير � 2015إىل دي�سمرب )55( 2015
معر�ض فنى وت�شكيلي �سواء لفنانني م�صريني �أو فنانني من دول العامل
املختلفة ،كما مت تنظيم العديد من معار�ض ذوى االحتياجات اخلا�صة
مع �إ�ضافة املعر�ض الدائمة اخلا�صة مبنتجات مركز احلرف التقليدية
بالف�سطاط و الذى يهدف �إىل احلفاظ على تراث م�صر من احلرف
التقليدية املتميزة .
من �أهم املعار�ض الت�شكيلية :
•معر�ض «قناة ال�سوي�س  ..حلم يتحقق» ،نتاج م�سابقة �أقيمت لهذه املنا�سبة
للأطفال وال�شباب وذوي االحتياجات اخلا�صة.
•معر�ض « من وحى �أعمال جنيب حمفوظ»  ،نتاج م�سابقة �أقيمت يف
ذكرى ميالده  ،للأطفال وال�شباب.
•معر�ض «عودة الأر�ض» يف ذكرى احتفاالت ال�ساد�س من �أكتوبر.
•معر�ض «امللتقي الدوىل الثامن للر�سوم املتحركة»-معر�ض «مئوية �صالح
ابو �سيف» مبركز الهناجر للفنون.
•معر�ض «فن اخلط اجلورجي والعربي» -معر�ض فوتوغرافيا للأديب
الراحل جمال الغيطانى ببيت ال�سحيمي.
•معر�ض لأعمال ذوى الإحتياجات اخلا�صة ببيت العيني.
• معر�ض «�أزياء من وحي الرتاث» -معر�ض فني للخط العربي مبركز
طلعت حرب الثقايف.
•معر�ض «املقامات ال�صوفية -اخلط العربي» بقبة الغورى.
• -معر�ض «فن الأحجار»  -معر�ض للحرف ال�صينية  -معر�ض «جماليات
الفنون الإ�سالمية» بق�صر الأمري طاز.
• معر�ض «ا�سبوع الرتاث ال�سكندرى»  -معر�ض «ملتقي الكاريكاتري» -
معر�ض الفنان �سامح ا�سماعيل.
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تنظيم ورش فنية للتدريب وتبادل الخبرات
80ورشة فنية في مجاالت تشكيلية متنوعة
تعمل مراكز الإبداع الفني على تدريب روادها من خمتلف الأعمار على
العديد من الأعمال الإبداعية ،بهدف تهي�أتهم فني ًا و�صقل مواهبهم ،ودفع
طاقاتهم الكامنة.
و�أقيمت خالل الفرتة من يناير � 2015إىل دي�سمرب )80( ،2015ور�شة فنية
يف عدد من املجاالت املختلفة ،حيث تقام مبراكز الإبداع املختلفة ور�ش دائمة
خا�صة بالفن الت�شكيلي ،يف الر�سم ،والأ�شغال الفنية ،والت�شكيل بال�صل�صال،
والر�سم على الزجاج ،وغريها.
كما �أقام بيت ال�سحيمي عدد ًا من الور�ش اخلا�صة بفن العرائ�س،ور�شة عمل
تربز الفن الت�شكيلى ،وور�شة فنية مبركز �إبداع طلعت حرب.
وتقام �أي�ض ًا ور�ش مو�سيقية خا�صة بتعليم العزف على بع�ض الآالت املو�سيقية،
والكورال� ،إ�ضافة �إىل ور�ش م�سرحية ،وكذلك لذوي االحتياجات اخلا�صة.
م�شروع ديوان اخلط العربي:
يهدف ديوان اخلط العربي �إىل تنمية مهارات املبدعني فى اخلط العربي
ومتكينهم من �إبداع اللوحات الفنية ذات م�ستوي رفيع فى جمال اخلط
العربي وتعليم املبتدئني وغري الناطقني باللغة العربية من طالب اجلامعات
واملدار�س الأجنبية والعاملني الأجانب فى م�صر من الراغبني فى تعلم
و�إجادة كتابة اخلط العربي و�إقامة الندوات الفنية والعلمية ومعار�ض اخلط
العربي و�إ�ست�ضافة فاعليات فنية ذات �صلة باخلط العربي وذلك من خالل
�إقامة ور�ش عمل ودورات تدريبية ي�شرف عليها كبار اخلطاطني الرا�سخني
بالتعاون مع نقابة اخلط العربي واجلمعية امل�صرية العامة للخط العربي
وذلك من خالل برنامج معلن ت�سدد عنه �إ�شرتاكات على النحو املبني فى
الإعالن املرفق و�إ�ستمارة الإ�شرتاك .
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سمبوزيوم أسوان الدولي العشرون لفن النحت
�أهديت الدورة الع�شرين للفنان �آدم حنني  ،و�شهدت عم ًال �صرحي ًا له مكون
من �سبع قطع �شارك يف تنفيذها عدد من النحاتني امل�صريني املتميزين.
�أقيمت الدورة يف الفرتة من � 2015/1/18إىل  .2015/3/8و�شهد حفل
اخلتام افتتاح للمتحف املفتوح وذلك بعمل فنى �أخرجه الفنان وليد عونى.
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ملتقى األقصر الدولي الثامن لفن التصوير
�أقيم امللتقي يف الفرتة من  2015/12/14حتى 2015/12/27مب�شاركة
خم�سة فنانني عرب ،وثمانية فنانني �أجانب ،بالإ�ضافة �إيل ع�شرة فنانني
م�صريني.
اجلديد يف هذه الدورة �إقامة ور�شة ل�شباب الفنانني الواعدين من كليات
الفنون اجلميلة بالقاهرة-املنيا-اال�سكندرية-الأق�صر.
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ملتقى القاهرة الدولى لفن الخط العربى األول
ق�صر الفنون بدار الأوبرا امل�صرية
ينظم قطاع �صندوق التنمية الثقافية امللتقي القاهرة الدويل لفنون اخلط
العربي فى �شهر مار�س من كل عام بالتعاون مع النقابة العامة للخط
العربي.
يهدف امللتقي �إىل :
• تنمية الذائقة الفنية لدى املتلقي وربط الأجيال اجلديدة برتاثها الفني
تاريخا و�إبداعي ًا من خالل املعر�ض العام والندوة العلمية وور�ش العمل .
• الإ�سهام فى بناء ال�صورة احل�ضارية للفنون العربية والإ�سالمية والت�أكيد
على هويتنا العربية وتقدمي �صورة �إيجابية للعامل كلة عن ثقافتنا العربية
من خالل حوار �إن�ساين خالق.
• �إثراء املكتبة العربية وتنمية الوعي الفني والنقدي بالدرا�سات والأبحاث
النظرية املت�صلة بفنون اخلط العربي من خالل الندوة العلمية الدولية .
ي�ضم امللتقي الفاعليات الأ�سا�سية التالية:
• املعر�ض العام للم�سابقة بفروعها املختلفة.
• املعار�ض اخلا�صة للمكرمني و�ضيوف ال�شرف.
• الندوة العلمية الدولية وت�شمل عر�ض ومناق�شات الأبحاث مبحاورها
املختلفة .
• ور�ش العمل الفنية املتخ�ص�صة.
�شارك يف الدورة الأوىل  13دولة عربية و�أجنبية �إ�ضافة �إىل  83فنانا م�صري ًا
حيث بلغ �إجماىل الفنانني امل�شاركني  115فنان ًا.
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مركز الحرف التقليدية بالفسطاط يستمر فى
أداء رسالته في الحفاظ على جزء هام من
التراث المصري

56

ا�ستمر ن�شاط مركز احلرف التقليدية خالل الفرتة من يناير � 2015إىل
دي�سمرب ، 2015يف �صقل اخلربات الفنية للفنانني واحلرفيني وتقدمي الوعي
الت�صميمي لهم ،يف �إطار دور وزارة الثقافة يف احلفاظ على الفنون واحلرف
التقليدية من الإندثار  ،وحر�ص ًا منها على تدريب �أكرب عدد من الفنانني
واحلرفيني على �أ�ساليب الت�صميم امل�ستخدم فى هذه احلرف يقام برنامج
باب رزق جميل للحرف والفنون التقليدية وهو الربنامج الذي تديره مدر�سة
الأمري ت�شارلز للفنون التقليدية بلندن ووزارة الثقافة متمثلة يف �صندوق
التنمية الثقافية بهدف تعليم وت�شجيع ال�شباب يف �إيجاد فر�ص حقيقية للعمل
الإحرتايف الأكادميى والعمل على جتديد الوعي ب�أ�صول الفن الإ�سالمي
و�إحياء احلرف التقليدية من خالل تدري�س مهارات الر�سم الهند�سي
واملنظور والر�سم احلر ودرا�سات لونية .
وكذلك تدري�س حرفة اجلب�س والزجاج املع�شق و�أعمال اخل�شب (الق�شرة)
و�أعمال املعادن (تفريغ النحا�س) وتقنيتها املختلفة .
تهدف الدبلومة �إىل تخريج امل�صمم املنفذ عن طريق الدرا�سة والتدريب
العملي على مدى عامني كاملني يح�صل بعدها املتدربني على �شهادة معتمدة
من املدر�سة بعد �إجتياز الربنامج التدريبي .
وقد قامت املدر�سة بتخريج الدفعة اخلام�سة من برنامج باب رزق جميل فى
 11يونية  2015وت�ستمر الدفعة ال�ساد�سة من امل�شروع وجارى حاليا تدريب
الدفعة ال�ساد�سة املقرر �إنتهائها من التدريب يف يونية .2016
ومن خالل منافذ البيع التابعة لل�صندوق ،يتم عر�ض منتجات املركز من
احلرف التقليدية املتنوعة ،ومن بينها (احللي ،اخلزف ،الزجاج املع�شق،
اخليامية ،وغريها من املنتجات املتميزة).
كما مت عر�ضها من خالل �إقامة املعار�ض بكل من (مهرجان الطبول الدوىل
مبحكى القلعة – مهرجان ا�صدارات الكتب ب�ساحة الأوبرا – مهرجان
احلرف التقليدية بق�صر الفنون – مهرجان �سماع الدوىل مبحكى القلعة –
م�ؤمتر ابداع مب�ؤ�س�سة �أخبار اليوم ).
مت �إقامة مهرجان الف�سطاط للفنون ال�شعبية واحلرف التقليدية.
كما مت عر�ض منتجات املركز عن طريق امل�شاركة اخلارجية فى عدة معار�ض
بفرن�سا-الأردن-بريوت).

فن تشكيلي
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فعاليات متنوعة من أجل دعم السينما المصرية
 304عرضًا سينمائيًا أقيمت على
شاشات تابعة للصندوق

�إميان ًا من ال�صندوق بدور ال�سينما يف الرقي بالفكر ،و�أثرها يف املجتمع،
فقد مت تنظيم ()304عر�ض ًا �سينمائي ًا خالل الفرتة من يناير � 2015إىل
دي�سمرب 2015وذلك من خالل نادي ال�سينما الذي ينظم �أن�شطته يف مراكز
الإبداع املختلفة ،والذي يهتم بالنقد والتحليل للأعمال ال�سينمائية اجلادة،
حيث عر�ض مركز الإ�سكندرية للإبداع ( )90فيلم ًا عربي ًا و�أجنبي ًا.
كما نظمت �سينما مركز الإبداع الفني بالقاهرة ما يقرب من (� )6أ�سابيع
�سينمائية لدول خمتلفة من بينها «�أ�سبوع الأفالم الفل�سطينية»�« ،أ�سبوع الأفالم
اليابانية»�« ،أ�سبوع الأفالم الكورية»�« ،أ�سبوع الأفالم الأمريكية» ،ا�سبوع �سينما
ال�شباب ،عرو�ض �أفالم مهرجان الأق�صر لل�سينما الأفريقية ،عرو�ض مهرجان
القاهرة ال�سينمائي الدوىل ،عرو�ض �أفالم مهرجان ا�سكندرية ال�سينمائي
الدوىل كما نظم مركز طلعت حرب الثقايف «امللتقى الثامن لأفالم الر�سوم
املتحركة»  24: 19فرباير  2015والذي �شارك فيه اكرث من( )58فيلم ًا ،ويتم
تنظيمه بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية للر�سوم املتحركة.
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سينما
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المهرجان القومى التاسع عشر للسينما المصرية
�أقيم فى دورته التا�سعة ع�شر يف الفرتة من � 7إيل � 16أكتوبر  2015وقد
�شارك يف املهرجان ( 14فيلم روائي طويل) 41( -فيلم روائي ق�صري)-
( 11فيلم ت�سجيلي حتى 15ق) 14( -فيلم ت�سجيلي �أكرث من  15ق) 12(-
فيلم ر�سوم متحركة).
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سينما
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الملتقى الدولى للرسوم المتحركة
الدورة الثامنة
�أقيمت الدورة الثامنة مللتقى الر�سوم املتحركة الذى يقام بالتعاون مع
اجلمعية امل�صرية للر�سوم املتحركة وذلك من خالل مركز طلعت حرب
الثقافى ويقام ب�صفة �سنوية خالل �شهر فرباير ومت توزيع اجلوائز يف 19
فرباير  ،2015وكرم امللتقى فى هذه الدورة عدد ًا ممن �ساهموا فى حركة
الر�سوم املتحركة وهم:املخرجة ليلي مكني ،الدكتورة ذكاء الأن�صارى ،فنان
الكاريكاتري م�صطفى ح�سني ،املخرجة فيوليت فهمى ،الفنان �أحمد راتب
ب�إهدائهم درع املهرجان.
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سينما
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تسويق ثقافى
يعمل ال�صندوق من خالل �إدارة الت�سويق التابعة له على امل�شاركة يف معار�ض
الكتب الدولية التى تقام يف معظم عوا�صم العامل العربي� ،إ�ضافة �إىل
املعار�ض املحلية ،كما ي�سعي ال�صندوق �إيل تنظيم معار�ض داخل اجلامعات
امل�صرية ،والإ�ستفادة من املنا�سبات التى ينظمها ال�صندوق لإقامة معار�ض
على هام�شها.
بالن�سبة للمعار�ض التي �شارك فيها ال�صندوق �سواء الداخلية �أو اخلارجية -:
�أو ًال  :املعار�ض الداخلية -:
•�شارك ال�صندوق مبعر�ض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته ال�ساد�سة
والأربعون يناير-فرباير . 2015
•�شارك ال�صندوق مبعر�ض املعهد العاىل للإعالم بال�شروق.
•معر�ض مقام على هام�ش املهرجان الدوىل للطبول والفنون الرتاثية.
•معر�ض نقابة املهند�سني
•معر�ض �شبني الكوم
•�شارك ال�صندوق مبعر�ض في�صل للكتاب الذي تنظمه الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب خالل �شهر رم�ضان .
•م�شاركة ال�صندوق مبعر�ض جامعة املن�صورة �شهر نوفمرب . 2015
•معر�ض مهرجان �سماع الدويل للإن�شاد واملو�سيقي الروحية
•نظم ال�صندوق معر�ض لإ�صدارات قطاعات وزارة الثقافة وذلك مبنا�سبة
�شهر رم�ضان املعظم.
ثانيا املعار�ض اخلارجية -:
�شارك ال�صندوق ب�سبعة معار�ض خارجية عام -: 2014
•معر�ض م�سقط الدويل للكتاب .
•معر�ض �أبو ظبي الدويل للكتاب .
•معر�ض اخلرطوم الدويل للكتاب بال�سودان .
• معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب .
•معر�ض الكويت الدويل للكتاب .
•معر�ض الدوحة الدويل للكتاب
•معر�ض جدة الدويل للكتاب
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تسويق ثقافى
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مهرجانات يشارك بها أو يدعمها الصندوق منها
• مهرجان املونودراما ببور�سعيد .
• مهرجان الأق�صر لل�سينما الأفريقية فى دورته الرابعة .
• مهرجان الأق�صر لل�سينما امل�صرية والأوروبية فى دورته الثالثة .
• مهرجان القاهرة الدويل ل�سينما وفنون الطفل فى دورته الثانية
والع�شرون .
• بيناىل فين�سيا . 2015
• مهرجان دمنهور الثالث للفلكور .
• مهرجان امل�سرح العربي .
• مهرجان دوم الثقافى للحكي مبحافظة املنيا .
• املهرجان الدويل للطبول النوبية . 2015
• مهرجان الهند على �ضفاف النيل .
• املهرجان القومى لل�سينما امل�صرية فى دورته الثامنة ع�شر .
• مهرجان احلكي مبحافظة قنـا .
• املهرجان القومي للم�سرح فى دورته التا�سعة .
• مهرجان �سماع الدويل فى دورته الثامنة .
• مهرجان الأق�صر لل�سينما الأفريقية فى دورته اخلام�سة .
• مهرجان الأق�صر لل�سينما امل�صرية والأوربية فى دورته الرابعة .
• مهرجان الأغنية الدويل بالإ�سكندرية .
•االحتفال بالعيد ال�سبعني لت�أ�سي�س جمعية امل�ؤلفني وامللحنني والنا�شرين.
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الدعم
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املعلومات والبيانات:
معاجلة �صور:
ت�صيم جرافيكى :
ت�صيم الغالف :

نيفني فكري
�أمين �صالح
�أحمد بالل
نرمني ماهر
تامر البدري

