


كرث من 20 ورشة  يقدم موسم الشتاء 2023: “لنسرتجع” أربعة معارض رئيسية وأ
عمل وجلسة حوارية وفعالية خاصة تستعرض األنماط املُعارصة لُصنع الذاكرة وكيفية 

تشكيلها فهمنا للمايض والحارض واملستقبل.
 

ُتعقد الربامج العامة يف موسم الشتاء 2023 بالزتامن مع معارض، “واملرايا كثرية” 
و”مهشيد رفيعي: ذو أبعاد أسطورية”، وتستجيب لألفكار فيها وتتيح الفرصة أمامنا 
ه األورويب  للتفكري بشكل جماعي يف الطرق اليت تؤثر بها األساليب املهيمنة ذات التوجُّ

للتذكر على تصورنا الذايت الجماعي وكيفية تخيلنا للمستقبل.
 

يشمل هذا الربنامج املوسمي محادثات وورش عمل وعروض أداء بقيادة الفنانني، 
وحلقات طهي مزنيل وجوالت ورحالت ثقافية وأسواقاً إبداعية يف الهواء الطلق ودورات 
للتطوير املهين ومهرجاناً سينمائياً ملدة يومني وندوة ملدة أربع أيام، وسيتم خاللها عرض 

وجهات نظر جديدة بشأن كيفية مساهمتنا يف تكوين ذاكرة جماعية بديلة.



معارض

ية” “مهشيد رفيعي: ذو ابعاد أسطور
معرض فردي 

جزء من الربنامج التطوير الفين 
رواق 1 

08.05.23 - 05.02

“واملرايا كثرية”
من تقييم منا الجادر 

جزء من برنامج التطوير خربات التقييم الفين 
رواق 2 

08.05.23 - 05.02

“النسخة الرابعة: 100/100: معرض أفضل مائة ملصق عريب”
الساحة الخارجية

05.03.23 - 05.02

“سرية عبور”
من تقييم دانيا التميمي

آرت ديب
05.03.23 - 03.03

الحافلة الثقافية

مهرجان القوز للفنون
2:00 - 9:00 مساًء

افتتاح املعرض

ية” “مهشيد رفيعي: ذو ابعاد أسطور
معرض فردي 

جزء من الربنامج التطوير الفين 
رواق 1 

“واملرايا كثرية”
من تقييم منا الجادر 

جزء من برنامج التطوير خربات التقييم الفين 
رواق 2

“النسخة الرابعة: 100/100: معرض أفضل مائة ملصق عريب”
الساحة الخارجية

29.01.23

05.02.23



الربنامج:

جوالت فنية       عروض أداء

جولة تعريفية مع قيمة معرض “واملرايا كثرية”
يم املنهايل مع عرض أدايئ للفنانة ر

 4:30 5:15- مساًء

جوالت فنية

جولة تعريفية مع فنانة معرض “مهشيد رفيعي: ذو أبعاد 
ية” أسطور

5:30 - 6:00 مساًء

محادثة 

جلسة حوار: الفنانة مهشيد رفيعي مع الباحثة واملرتجمة رنا عيىس
 6:00 - 7:00 مساًء

حفل االفتتاح

موسيقى إسحاق سوليفان
7:00 - 9:00 مساًء

ورش عمل

يز الفلسطيين التطر
جوانا بركات 

6:00 - 8:00 مساًء

الحافلة الثقافية

بينايل الشارقة 15 
1:00 - 11:00 مساًء

ورش عمل

الطبيعة الداخلية: ورشة عمل حركية
سارة إبراهيم

6:00 - 8:00 مساًء

ندوة

ُقدماً: بحث يف املمارسات األدائية، هنا
تقام الندوة ملدة أربع أيام وتشمل املحادثات وورش العمل وعروض 

األداء. تم تصميم وإنتاج وتقديم الندوة بالرشاكة بني منصة 421 
ومؤسسة الرسكال الثقافية وجامعة نيويورك أبوظيب.

05.02.23

11.02.23

12.02.23

15.02.23

18.02 —    
19.02.23



ورش عمل

أتذكر وأنىس أن أتذكر
أوغسطني باريديس

1:00 - 5:00 مساًء

افتتاح املعرض

سرية عبور
من تقييم دانيا التميمي

آرت ديب

الحافلة الثقافية

آرت ديب
12:30 - 7:30  مساًء

ورش عمل

حلقات جماعية: سلسلة الطهي املزنيل
تحضري الزعرت املزنيل مع منال ودارة

2:00 - 4:00 مساًء 

فعاليات

عطلة نهاية األسبوع بنكهة سينمائية مع سينما عقيل
5:00 - 10:00 مساًء

ورش عمل

صناعة القائمة :ورشة كتابة تجريبية
فاطمة الفردان

3:00 - 5:00 مساًء

الحافلة الثقافية

لقاء مارس 
كيد ليتم التأ

فعاليات

اسرتاتيجيات التقدم للفرص والدعوات املفتوحة
6:00 - 8:00 مساًء 

4:00 - 10:00 مساًء
4:00 - 10:00 مساًء

25.02.23

03.03.23

05.03.23

10.03 —
12.03.23

12.03.23

17.03 —
19.03.23

17.03
18.03
19.03



يات ازرعوا الذكر

5 فرباير 2023 - 21 مارس 2023

كجزء من برنامج موسم شتاء 2023، نود دعوة الزائرين للتوجه إىل مكتب االستقبال 
والحصول على ورق البذور املعاد تدويره من بذور الفاكهة والخرضوات اليت يمكن زراعتها 

يف أصص النباتات املتواجدة يف الفناء 2. يمكن زرع ورقة البذور بعد كتابة ذكرى تحمل 
ياتنا معاً.  معىنً خاص. يجتمع هذا الرتكيب وينمو بمرور الوقت، ليحمل يف طياته ذكر

كما سيتم نرش أرشيف غري رسمي خاص بهذا املرشوع عند انتهاء املوسم. املشاركة مجانية 
ومتاحة للجميع.

انضموا إىل جوالت بقيادة قيميني فنيني

4 فرباير 2023 - 22 أبريل 2023

طوال فرتة املعرض، ستقود القّيمة مىن الجادر جوالت خاصة باملعرض الجماعي 
“واملرايا كثرية”. يقدم املعرض نقًدا للطرق املؤسسية لصنع الذاكرة ويمتد على نطاق 

واسع من الوسائط بما يف ذلك النحت والرتكيب والتصوير الفوتوغرايف والصور املتحركة 
hello@421.online وممارسات األداء. ملعرفة املزيد وحجز جولة فنية، تواصلوا معنا عرب

فعاليات

السوق الخارجي
سوق صديق لألرسة والحيوانات األليفة. مفتوحة للجميع.

5:00 - 10:00 مساًء

ورش عمل

ورشة عمل السوق الخارجي
اكتشاف 421: أرشفة الحارض

هال العبورة
4:30 - 6:00 مساًء

ورش عمل

صانعي الذاكرة مع خيال
ياسمني بدران

5:00 - 8:00  مساًء

ورش عمل

جولة طعام يف املنطقة املجاورة: ميناء زايد
زين مصطفى

3:00 - 6:00  مساًء

18.03 —
19.03.23

18.03.23

18.03 —
19.03.23

19.03.23



ترابط عائلي

تشتمل جميع معارضنا على أدوات تفسريية، منها دليل أنشطة املعارض، واليت تم 
تصميمها لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 7 إىل 12 عاًما. يتمزي دليل أنشطة املعرض 

بأنشطة مرحة وتعليمية وإبداعية تستجيب لألفكار املوجودة يف املعارض وتلهم التعبري 
الفين.

 
اخرت كتابك

اخرت كتاباً ممزياً يف موسم الشتاء من غرفة القراءة يف  421. تقدم  الغرفة مطبوعات 
خاصة ب421، باإلضافة إىل كتب تعىن بالتاريخ، النظريات النقدية، الشعر، واألعمال 
التجريبية. تعد غرفة القراءة مساحة مثالية ألولئك الذين يحتاجون إىل مكان هادئ 

ومبدع للدراسة أو العمل.
   

 الهدية مثالية
ِ

انتق

دكان421، املوجود داخل 421 يتضمن منتجات وعنارص تعىن بالتصميم من صنع 
مواهب محلية وإقليمية. تتوفر مجموعة واسعة من املنتجات املختارة بعناية مثل األدوات 

املزنلية واملطبوعات والقرطاسية واإلكسسوارات والكتب الفنية، باإلضافة إىل مجموعة 
متنوعة من املنتجات التعليمية املمتعة لألطفال. كل عملية رشاء من دكان421 تدعم 

أعمال الفنانني الناشئني .
 
 

ارتشف كوب من القهوة

منصتنا هي موطن ملقهى أورو. يفتح أورو يومًيا من الساعة  9:00 صباًحا إىل 12:00 
منتصف الليل، ويقع يف املدخل الخلفي لـ 421. يقدم املقهى القهوة املتخصصة من جميع 

أنحاء العامل باإلضافة إىل الحلويات اللذيذة ليستمتع بها الزوار   بينما يتجولون يف أروقة 
املعارض.

يارتك خطط لز

ينطلق برنامج موسم شتاء 2023: لنسرتجع، بتاريخ 15 يناير، ويستمر حىت 21 مارس، 
2023. يقدم الربنامج معرض “واملرايا كثرية”  ومعرض “مهشيد رفيعي: ذات أبعاد 
أسطورية” يستمران حىت 8 مايو، 2023. جميع املعارض مفتوحة للعامة والحضور 

مجاين. اغلبية املحادثات وورش العمل والفعاليات الخاصة مجانية، ما مل ينص على خالف 
ذلك على موقعنا. تعتمد التكلفة على طبيعة الفعالية. املزيد من املعلومات حول برامجنا 

متوفرة من خالل موقعنا االلكرتوين.
 

مواعيد العمل من الساعة 10 صباحاً حىت الساعة 8 مساًء، من الثالثاء حىت األحد، وتقع 
املنصة يف مينا زايد.

 
www.421.online يارة للمزيد من املعلومات حول برامجنا والتسجيل، يرجى ز

https://www.421.online/whats-on/?setLang=ar


نبذة عن 421 

421 هي منصة مستقلة متعددة التخصصات ُتعىن بالفنانني الواعدين واملمارسني 
املبدعني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وجميع أنحاء املنطقة. وباعتبارها مساحة 

للبحث والتعلم والتجريب، توفر منصة 421 بيئة ترعى الجماعات اإلبداعية الناشئة 
وكل من يرغب يف تكريس الفنون كعامل للبحث وتحقيق التحول املجتمعي.

تقع منصة 421 يف ميناء زايد، أبوظيب، وتقدم برنامجا سنوياً من املعارض واملحارضات 
والحوارات وورش العمل والفعاليات واملبادرات التعليمية اليت توفر فرصاً ميرسة 

للتعليم موجهة للمجتمع األوسع نطاقاً ولعامة الجمهور. ويجري تنظيم العديد من 
برامج 421 بالتعاون مع رشكاء محليني وإقليميني ودوليني، مع الحرص على  إرشاك 

الصغار والطالب واملعلمني واملهنيني املبدعني يف نهج تشاريك فين وإبداعي. وقد وضعت 
هذه الربامج بغية صقل املهارات الفنية واإلبداعية، ودعم نمو منظومة اإلبداع واالبتكار 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ُعرف سابقاً بـ “معرض421”، وتم تأسيسه عام 2015 كمستودع تم تجديده وترميمه 
ليصبح مركزاً فنيا ومساحة مجتمعية تضم صاالت عرض واستوديوهات وفناءات 
ومساحات عمل مشرتكة ومكتبة ومقهى وساحة عامة خارجية تستخدم كمساحة 

تعرض فيها األفالم وتقام الندوات والعروض الفنية، والرتكيبات الفنية والربامج الخاصة 
األخرى.




