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الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة يفتتح البرنامج التدريبي في البندقية للمعرض الفني الدولي ال55 - 
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7 تشرين الثـانـي 2012 - أبـو ظبـي، دولـة اإلمـارات العربية المتحدة - يسر الجنـاح الوطني لدولـة اإلمـارات العربيـة 
المتحدة، من تـأسيس وزارة الثقـافة والشبـاب وتنمية المجتمع، وبدعم من الشيخـة سالمة بنت حمدان آل نهيان، أن يعلن 
عن افتتـاح البرنـامج التدريبي في البندقية، وهو برنـامج تخصصي شديد التنـافس سيقيم أثنـاءه عدد مختـار من المواطنين 
اإلماراتيين في البندقية ويتدربون هنـاك لمدة شهر، وذلك إلعدادهم إلدارة المعرض الفني للجناح الوطني في الفترة ما 

بين 29 أيار و24 تشرين الثاني، 2013.

منذ أن تـأسس الجنـاح الوطني في عـام 2009م وهو يسعى جاهدًا لتوفير فرصة نادرة للمواطنين اإلماراتيين ألن يهيئوا 
أنفسهم ليس فقط للمشـاركـة في بينـالي البندقيـة، ولكن أيضـًا لخلق جيل جديد من ممـارسي الفن في دولة اإلمارات 
يمتلك درجة عـاليـة من المهـارة ويدفع بالمشهد الفني والثقافي الوطني المعاصر إلى األمام في اتجاه المستقبل بكل 
ثقة وحزم. وألول مرة سـوف يتعـاون البرنـامج التدريبي في البندقية مع جـامعة "كـاء فوسكـاري - البندقية" المرموقة، 
التي ستمّهد النتقـاء ستة متدربين إيطـاليين للعمل جنبـًا إلى جنب مع المتدربين اإلماراتيين. وتهدف مبادرة التعاون هذه 
إلى إنماء تبادل ثقافي فّعال بين المتدربين وتشجيع المواطنين اإلماراتيين على اكتساب خبرة واسعة فيما يخص التقاليد 

واللغة والحصيلة الفكرية اإليطالية، مما سوف ُيثري تجربتهم المحلية في البندقية.

وتقول مندوبة الجنـاح الوطني الدكتورة لميس حمدان: "يطمح الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة والجهات 
الـداعمة له إلى تنمية الثقافة المعاصرة في اإلمارات، وذلك بإتاحة الفرصة للمواطنين المتدربين ألن يؤسسوا ألنفسهم 
شبكـات من العالقـات المحليـة والدوليـة يمكنهم من خاللها مواصلة المزيـد من الدراسـات والعمل في وظائف مثمرة 

والمشاركة في معارض تحت إشراف مؤسسات فنية وثقافية ذائعة الصيت."

هذا وستقـوم مـؤسسة الشيخـة سالمـة بنت حمدان آل نهيـان ألول مرة بدعم البرنـامج التدريبي في البندقية، ممـا يتفق 
مع أهداف برنـامج المؤسسة لتمويـل الفنون، الذي يسعى إلى تطويـر مواهب الفنـانين اإلماراتييـن النـاشئين والقادمين 
في أول مراحـل نموهم، وتثقيف المجتمع فيمـا يخص الفنون واجتذابـه إليهـا، وتكوين جمـاهير جديدة للفنون في دولة 

اإلمارات، وتعريف المجتمع الدولي بالمواهب الفنية اإلماراتية.



البندقية سيمثل خطوة التدريبي في  البرنامج  بأن  ”نحن على ثقة  الدكتـور سالفاتور السبادا،  التنفيذي  المديـر  ويـقول 
الثقافة، فهو بمثابة ساحة ثقافية واسعة  رّواد  القادم من  الجيل  بالنسبـة لمساعينا لتمكين وتعزيز  كبيرة إلى األمـام 
وتمّهد  والدولـي،  المحلي  الصعيدين  الفني على  المجتمع  أعلى مستويـات  إلـى  للتعـرف  المجـال  للمشـاركين  تتيح 

البرنامج.“  الثقافي، كما يؤكد ذلك قرار ضم متدربين إيطاليين إلى  للتبادل  الطريق 

البرنامج، سيتلقن المتدربون اإلماراتيون دروسًا تأتي ضمن  فور أن يتم اختيارهم من شتى أنحاء الدولة للمشاركة في 
للتعـاطي بـطالقة مع مضمون المعرض. وستسنح  للتحاور في مجال الفنون، وهذا إلعدادهم  إطار معرفي أساسي 
باإلضـافة إلى مكتب  ريم فضة،  البارزة  الفنية  القّيمة  للبينالي، للعمل مع  التحضير  أثناء فترة  المشاركين،  الفرصة أمام 
المتدربين  ثّم سوف تتجه مجموعـة  الكبرى. من  الفنية اإلمـاراتية  السـاحة  الفنـانين من  الوطني وصفوة من  الجنـاح 
برنـامج  البندقيـة حيث سيخدمـون كمـدراء معـارض في الجنـاح الوطنـي ويشـاركون في اآلن ذاتـه في  ال١٨ إلى 
المؤقتة.   البينالي  البندقية ومعارض  الفائقة في  والثقافية  الفنية  المؤسسات  يتمحور على  للفنون  تعليمي شامل 

للتعرف على أفضـل  المثـلى  الطريـقة  المبـاشر هي  العمل  المكتسبة من خـالل  الخبرة  ”إن  ريـم فضة:  القيمة  وتقول 
اليد هذه الخبرة وما  البندقية يضع في متناول  التدريبي في  الفنون المماَرسة في السياق الفني الدولي، والبرنامج 

النبهاء خبرتي كقيمة فنية.“ أنا أتطلع إلى مشاركة هؤالء اإلماراتيين  يزيد عنها. 

الثاني، ٢٠١٢،  البرنـامج التدريبي في البندقية في الفترة ما بيـن ٧ و١٠ تشرين  سيبتدئ البحث عن المشـاركين في 
الراغبيـن فـي  أبـو ظبـي“، حيث سُيقـام كشـك استعـالمـات من أجـل  وهذا في القسم المخصص في معرض ”فن 

المزيد  للحصول على  والمتطوعين  الموظفين  يتفـاعلوا فحسب مع  أو  للمشـاركة  فيه  يتقدمـوا  أن  يمكنهـم  البرنـامج 
أيار إلى  البندقية من  من المعلومـات عن الفرصـة المتـاحة ل١٨ مواطن إمـاراتـي أن يقضوا نحـو أربعة أسابيـع في 

كانون األول، ٢٠١٣.         

الرحمن محمد العويس وهو  الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عبد  الجناح الوطني على يد معالي وزير  تـأسس  لقد 
الـدكتورة لميس حمدان، كما يحظى  بقيـادة مندوبته  الثـالثة  للمرة  إعداده وتقديمه  الكريـم، وسيتـم  بدعمه  يحظى 
ألول مرة بدعم كريـم من مـؤسسـة الشيـخـة سالمة بنت حمدان آل نهيان، وسوف تخدم السيدة ريم فضة كالقيمة 

الفنية في الجناح الوطني، حيث ستقدم عرضًا منفردًا ألعمال الفنان اإلماراتي المرموق محمد كاظم.



لالتصاالت اإلعالمية:

روزي ستابس
press@uaepavilion.org

+٩٣٤٨-٤٠١-٤-٩٧١

مالحظات للمحررين:

المعرض الفني الدولـي الخـامس والخمسين - بينـالـي البندقية: يعود تـاريخ بينـالـي البندقية، الذي ُيعّد    .1
أهم فعـاليـات الفن المعاصر في العالم، إلى عام ١٨٩٥ عندما تم تنظيم أول معرض فني له. وسوف يقدم البينالي معرضه 

الدولي الخامس والخمسين من١حزيران حتى ٢٤ تشرين األول من عام ٢٠١٣. واعترافًا بـأهميـة دولـة اإلمارات كمحور 
ثقافي ناشئ لقد خّصص البينالي للجناح الوطني موقعًا واسعًا وبارزًا للنظر في األرسنـال. ويضـم بينـالـي البندقـيـة، إلـى 

جـانب المعرض الـفنـي، البينـالي المعمـاري ومهرجانات الفيلم والموسيقى والمسرح والرقص. 

مـؤسسـة الشيخـة سـالمـة بـنـت حمـدان آل نهيـان: تعمل مؤسسة الشيـخة سالمة بنت حمدان آل نهيـان على    .2
خلق مستقبل زاهر لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وتحقيق إمكانياتهم وطموحاتهم بصـورة شاملـة. في سبيل ذلك، 

تصنع المؤسسة وتدعم مبادرات خيرية في مجاالت التربية والفنون والثقافة والتراث والبيئة. 

في مجال الفنون، تبذل المؤسسة جهودها لتحقيق ثالثة أهداف استراتيجية:  
١( إعـانـة دعم الفنـانيـن اإلمـاراتييـن النـاشئيـن والقـادميـن علـى تطوير مواهبهم في أول مراحل نموهم  

٢( تثقيـف نشر ثقافة الفنون في المجتمـع فيمـا يـخـص الفنـون واجـتـذابـه إليهـا، وتـكويـن جمـاهيـر جديـدة    

      للفنـون فـي دولة اإلمارات
٣( تعريف المجتمع الدولي بالمواهب الفنية اإلماراتية  

وزارة الثقـافة والشبـاب وتنميـة المجتمع: انطلقت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في عـام ٢٠٠٦    .٣
استجـابـًة الحتياجـات مـجتمع اإلمـارات اآلخذ بالنمو والـتحديات التي تواجه شبابه المزدهر وحرصًا على تـراث الدولـة وحيـاتهـا 

الـثقـافيـة. تـهدف الـوزارة إلـى إنعـاش تراث دولة اإلمارات الزاخر من خالل إلهام وتشجيع المواهب اإلبـداعيـة الوافرة لـدى 
شبـاب اليـوم. وتـحمل الوزارة مسـؤولـيـة دعم طـاقـات الشبـاب واالستثمار فيها واستلهام وتنمية قدراتهم الفنية، وفي 

طريقها إلى ذلك نجحت الوزارة في بث الوعي حول الممـارسـات الثقـافيـة في المجتمع، وبنـاءًا عليـه ساهمت الوزارة في 
تجديد وإثراء وسائل ومضامين االتصال الثقـافي، فهي تعمل باستمرار على بناء إطار متكامل لتوفير المعلومات المفّصلة 

بخصوص الثقافة والشباب والتنميـة االجتمـاعية فـي الدولـة. وإلـى ذلك تنظم الوزارة نشاطـات وتطور آليـات تمكنها مـن 
تـأمين الـدعم الالزم لتحقيق أهدافها.

ريم فضة )1٩٧٩(: اشتغلت السيدة ريم فضة في عدة مشاريع على أرض وطنها فلسطين. فعملت كمديـرة    .4
الجمعيـة الفـلسطيـنيـة للفن المعـاصر، والموّجهة األكـاديميـة لألكاديمية الدولية للفنون-فلسطين، التي سـاهمت فـي 
تـأسيسهـا فـي عـام ٢٠٠٦. كما شـاركت فـي تنظيم العديد من المشاريع من بينها ”فضاءات َعَتبية“، وهو مشروع فنـي 

وسيـاسـي استمر ألربـع سنـوات وتضمّن عددًا مـن المؤتمرات والجوالت التثقيفية واإلقـامـات الفـنيـة والمعارض في كل 
من فلسطين، إسرائيل، وألمانيا؛ مشروع ”متالزمة رام اهلل“ الذي ُعرض فـي بينـالـي البندقية الثالث والخمسين؛ برنامج ”ترجمة/ 



ترانزليشن“ لمؤسسة ”آرتاي إيست“ )ArteEast(، الذي استعرض أعمـااًل لثـالثيـن فنـان من الشـرق األوسـط وآسيـا الـوسطـى 
في متـحف كويـنز ومتحف هربرت إي. جونسـون؛ وبينـالـي ”رواق“ الثـالث الذي نّظمته فـي رام اهلل بمعـاونـة تشـارلز أّشة. 

باإلضافة إلى ذلك، تخدم السيدة ريـم فضة كعضـوة فـي الجمعيـات العـامـة لكـلتـي األكـاديميـة الـدولية للفن وجمعية 
الكمنجاتي، كمـا تـخدم في لجنة ُحّكـام صندوق شباب المسرح العربي واللجنة التوجيهية لمجموعة ”مقاومة االستعمار 

المعماري“ )Decolonizing Architecture(. حازت على بعثة من لجنة فولبرايت لتحصيل شهادة الدكتوراة من جامعة كورنيل 
في قسم تاريخ الفن والدراسات البصرية، حيث تواصل دراستها اآلن.    

محمد كاظم )1٩٦٩(: ألكثـر من عقـدين اختيـرت أعمال السيد كاظم لعدة بيناليات ومعارض حول العـالم، فقد    .5
ظهـرت فـي هولـندا، سنغـافـورة، ألمـانيـا، سويـسرا، مصر، لبنـان، بنجالدش، الهند، إسبـانيا، اليابان، الواليـات األميركيـة المتحدة، 
أزبكستـان، روسيـا، وكوبـا. شـارك السيـد كاظم في العديد من بيناليات الشارقة الدوليـة وفـاز بجـائزة أفضل عمل تركيبي. كما 
 )The Flying House( “قام بتنظيم بينالي الشارقة الثامن في عام ٢٠٠٧، واشتغل بعد ذلك كـالقيـم الفني في ”البيت الطـائر

من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١١، وقـام في هذه الفترة أيضـًا بتنظيم معـارض فنية في إسبـانيـا، سويسرا، واإلمارات. هذا وقد افتتح 
السيد كاظم عام ٢٠١٢ استوديو خاصـًا بـه بعنوان ”خـالـي ١٠“ )Empty ١٠( فـي  منطقة القوز في دبـي يـدرس السيـد 

كـاظم حاليـًا في جامعة الفنون في فيالدلفيا، حيث هو مرشح لشهـادة المـاجستيـر في الفنون الجميلة، ويتوقع الحصول 
على الشهادة في كانون األول ٢٠١٢. 

استوديو التصميم ”فكرة“: يتخصص استـوديو التصميم ”فكرة“، المتعدد المجـاالت، فـي التصميم الرسمي بـاللغتين    .٦
العربيـة واإلنجليزيـة. ومنذ تأسيسه على يد سالم القاسمي في ٢٠٠٦ يعمل االستوديو مع تشكيلة متنوعة من الوسـائط الزمنية 
والمطبوعة، من بينهـا تصميم الكتب، تصوير البيـانات، الرسومات البيئية، الطبـاعة ثنائية اللغة )عربي وإنجليزي(، صنع الهويات، 

التصميم التفاعلي، والرسومات الحركية. وتتصل فلسفة عمل االستوديو بـشكل وثيق باستكشـاف طرق جديدة لحل المشاكل 
عبر التصميم اإلبداعي والبرامج التربوية. وبهذا نال االستوديو على سمعته كأحد استوديوهات التصميم الرائدة في اإلمارات.

البرنـامـج التـدريـبـي فـي البـنـدقـيـة: تـأسس البـرنـامـج الـتدريـبـي فـي الـبـندقـيـة فـي عـام ٢٠٠٩ بـالـتـزامـن    .٧
إمـاراتـيـيـن  لـشبـاب  ُيـتيح فرصـًا مـتـنوعـة  البندقية، وهو منذ ذلك  بيـنـالـي  لـدولـة اإلمـارات في  الوطني  الجنـاح  مـع 

تدريـب، مدتـهـا شـهـر،  البرنـامج حـول فـرصة  يـتـمحور  أبـوابـه.  أوسـع  الـثقـافة والفـن مـن  عـالم  عـازميـن علـى دخـول 
الوطنـي.  للجنـاح  أمنـاء  بـصفتـهـم  البندقيـة  المـوقع فـي  يـعملون علـى  اإلمـاراتـييـن  المواطنـين  لنخبـة مـن  ُمـتـاحـة 

يقـوم المتدربـون بـإدارة المعرض والمشـاركـة فـي بـرنـامج تربوي صارم، مستغليـن أثناء إقامتهم الكنز الوافر من المتاحف 
واألروقة والمؤسسات الثقافية المتـواجـدة فـي شتـى أنحـاء البنـدقيـة. يـجري الـبـرنـامج طـوال األشـهـر الستـة الـتـي 

يـنـعقـد فـيـهـا البينـالي الفني وسيعود إلى البندقية في عام ٢٠١٣.      


