
 

 

 من قبل متجر فن جميل  احتفلوا بمناسبة العيد مع باقات الهدايا الخاصة

 لجمهور فن جميل 

ورينيه ستال، وهي مكتبة مرجعية متجددة تحتوي   هيمان تشونغ هذه المكتبة المتنقلة من بنات أفكار
وتمثل تجسيداً لمفاهيم اإلتاحة  عنوان، تتناول قطوف من شتى مجاالت المعرفة،   700على أكثر من 

 .والوفرة وسياسات إعادة التوزيع

 مكتبة الكتب غير المقروءة 

هذا الكتاب هو خالصة األفكار التي اكتسبها أوبرست من سنوات عمله غير العادي في عالم الفن. وهو  
تتحقق   يصف بعًضا من أكبر المعارض في التاريخ، باإلضافة إلى بعض من أعظم المعارض التي لم 

 .أبًدا

 طرق التقييم الفني 

يدور هذا الكتاب حول السرديات الخليجية المتداخلة في لغة الماليوالي ولغات جنوب آسيا. يغوص  
 .المؤلف في تاريخها وأساطيرها وكفاحها وانتصاراتها

 "أناس مؤقتون"

 "أفضل أسماء متاجر دبي" .بالخطأيستعرض الكتاب مجموعة من الفتات المتاجر التي أسيء فهمها أو ترجمت 

 أقالم من نورمان  .أقالم مميزة ناعمة السن. أقالم حبر متوافرة بثالثة الوان
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 ألوقات من المرح العائلي 

 أقالم لبادي  9علبة  .اضيفوا لمسة النيون المضيئة لهذه التشكيلة المدهشة من أقالم التلوين
  OMY من

العنان لروح اإلبداع في هذه الملصقات الضخمة. يمكن استخدامها على األرضيات أو على  أطلقوا 
 .الجدار أو مفرشاً للمائدة

 ملصق تلوين ضخم  
  OMY من

أفكاراً ملهمة ونصائح مجربة لتنسيق الغرف أو المساحات الجديدة التي   Little Big Rooms تقدم

يار قطع األثاث واالكسسوارات بما يبعث السعادة  تحتاج إلى تحديث، باإلضافة إلى نصائح اخت 
 .ويرضي ذوق جميع أفراد العائلة

 ليتل بيغ رومز 

بالطة مستوحاة من تصميم المصمم الكبير بيت موندريان.   57انغمس في عالم من التوازن التام مع 

 .رتب البالطات لصنع مجسمات على سطح الطاولة لتحقق توازن مثالي، كبير أو صغير
 موندريان الخاص بك   اصنع

 سوار الصداقة من الغدير  .يمتزج المعدن والحرير في سوار الصداقة الذي يجسد أصالة تراث النسيج واألقمشة في اإلمارات
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 لمحبي الصحة والعافية 

   DOIY من بساط اليوغا  اإليراني مارس رياضة اليوغا فوق بساط عصري خفيف، بتصميم جميل يحاذي تصاميم السجاد

   Normann من شموع  .أضواء حديقة تيفولي في منزلك مع هذه التشكيلة من شموع نورمان كوبنهاغن
الثقافي، ولها جيبان خارجيان بألوان  حقائب رائعة من القماش من إبداع مركز خليل السكاكيني 

 .مختلفة وكذلك يوجد تصميم بجيب خارجي وآخر داخلي
 حقيبة جراب قماشية 

يعرض هذا الكتاب التراث األدبي المميز والنابض بالحياة للعرب. وقد أُنتج هذا الكتاب بشكل  
ى جواهر الفكر  جميل، وهو مثالي لمحبي األدب العالمي وألولئك الذين يرغبون في التعرف عل

 .العربي

 أغاني ليالي الصحراء 

قطع الصابون المصنوعة يدوياً بأشكال وتصميم مستوحاة من المعجنات اللبنانية التقليدية التي  
تحمل االسم نفسه. منتج مثالي لالستخدام في ترطيب البشرة، فهو مصنوع من زيت الزيتون  

 .وفيتامين إي وزبدة الشيا

Senteurs D'Orient 
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 في حب المجتمع 

حوض زرع فخاري يدوي الصنع بثالثة أفرع. هذه األعمال الفخارية الفنية تجمع بين عناصر  
 .جمالية ووظيفية فريدة من نوعها

   Xeina من  حوض نبات 

جالل   - دبي: وراء الكواليس  .يقدم هذا الكتاب رحلة مصور محترف عبر أحياء دبي القديمة، مثل ديرة وبر دبي والكرامة
 أبوذينة 

مستوحاة من ذكريات الماضي البسيط الجميل، دمى "العروس والعريس" المصنوعة يدوياً.  
 .مجموعة من دميتين تصوران رجل وامرأة يرتديان مالبس إماراتية تقليدية

 الغدير للحرف اإلماراتية 

فيصل   -بالط فيصل اإلسمنتي   .زيني منزلك بهذه التصميمات الفريدة من فيصل الملك
 الملك 
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 لهواة الطعام

كتاب طهي "بيت فيه تمر   .مستوحى من األطباق المحّضرة بشراب التمر، يقدمها الكتاب في تسعة أقسام وبتصميم وتصوير رائع
 "ال يجوع

من ملعقة خشبية مزخرفة بالليزر بتصميم يعكس   يتز فإصدار محدود مستوحى من أعمال مايكل راكو
 .أصالة الضيافة

 ملعقة النخيل 

أواني فخارية مصنوعة يدوياً تجسد براعة الحرف اليدوية وصناعة الفخار مع لمسة عصرية ظاهرة  
 .في تصميم غطاء اإلناء 

 أواني من بلدها

جذورها الممتدة في الماء. وتتكون القطعة  صممت هذه المزهرية لالحتفال بجمال األوراق التي تنمو 
 .من جزأين، اللوح والمزهرية، بما يجعل العناية بالنبات مهمة سهلة 

 مزهرية أكوا كلتشر 
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التواصل عبر البرید retail@artjameel.org، أو برسالة في حساب إنستجرام لتحدید الطلبیة.
ھناك ثالث باقات للشراء في كل فئة.

عناصر كل باقة نھائیة وال یمكن تبدیلھا بأخرى.
السعر شامل التوصیل

التوصیل في غضون 5 أیام من استالم الطلب
في حال الھدایا، یتم السداد إلى الحساب المصرفي لفن جمیل وإرسال صورة من إیصال السداد. ویرسل عرض األسعار 

بالتنسیق مع اإلدارة المالیة.
ال تبدیل أو استرداد وفقاً إلجراءات كوفید-19 االحترازیة في دولة اإلمارات
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