
	  

	  

ووسائل ااإلعالمم إإبالغغ

       http://we.tl/4nNkIYB0qA من االموقع ااإللكترووني:  االجوددةةيیمكن تحميیل االصورر عاليیة 

2014فبراايیر  26االتارريیخ : 

:بيیانن موجز

في بيینالي للجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن االمفوضض االرسمي يیسر 

٬، أأنن تعلن عن ررغبتهھا في جمع االمواادد االفنيیة االتي تعكس االوجهھ االحضارريي ووتارريیخ فن االعماررةة في ددوولة ااالماررااتت٬، االبندقيیة 
ماررااتت االعربيیة االمتحدةة االذيي سيیشارركك ألوولل مرةة في االدووررةة االوططني لدوولة ااإل لعرضهھا ضمن مقتنيیاتت االجناححووذذلك 

نوفمبر  23إإلى  2014يیونيیو  7االراابعة عشر لمعرضض االعماررةة في بيینالي االبندقيیة٬، ووسيیقامم هھھھذاا االمعرضض في االفترةة من 

لت مهھامم سالي دديي آآررمي٬، حيیث أأووك –في االمقر االداائم االجديید لجناحح ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة في أأررسيینالل  2014

منسقة االجناحح االوططني للمعرضض إإلى االدكتوررةة ميیشيیل بامبليینج. وويیحظى االجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة 

ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنميیة االمجتمع.  من في بيینالي برعايیة

ننسى" االذيي يیهھدفف إإلى وويیقومم فريیق أأبحاثث متخصص يیتبع لمؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن من خاللل برنامج "لئال 

توثيیق تارريیخ ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة ووبتنسيیق من االدكتوررةة ميیشيیل بامبليینج ووفريیق عملهھا االمكونن من أأدديینا هھھھمبل 
وومارركو سوسة ووحنانن سيید ووررلل٬، بإجرااء بحث موّسع وومعّمق حولل تارريیخ هھھھندسة االعماررةة في االدوولة في االفترةة ما بيین 

.2014وو  1914عامي 

ووبهھدفف إإظظهھارر االصوررةة االحضارريیة لدوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة ووعكس تارريیخ ووحاضر ووتطورر فن االعماررةة في االدوولة 

ووتكيیفهھا مع االظرووفف االمناخيیة ووثقافة االمنطقة مع االتركيیز على بداايیاتت تطورر هھھھندسة االعماررةة في فترةة االسبعيینيیاتت 

ن االمعمارريیيین االذيین أأسهھمواا في فن االعماررةة في االدوولة٬، إإضافة وواالثمانيیاتت٬، يیقومم فريیق ااألبحاثث بدررااسة سجالتت االمهھندسيی
من قبل سكانن ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة االذيین عايیشواا تلك  االتقاططهھاإإلى جمع االقصص وواالصورر االفتوغراافيیة االتي تم 

.االفترةة االزمنيیة

: ( من االيیسارر إإلى االيیميین)شرحح االصورر

1. (مشارركة حورريیة ناصر مصباحح  ٬1980، االشهھامة االواالد٬، صديیق االجساسي أأحد االمناززلل ااإلماررااتيیة٬، أأحمد عبدهللا 

.خميیس االكلباني)

2. .(تصويیر مارركو سوسة) 2014شاررعع االشيیخ ززاايید٬،  ريیقمركز تسوقق االشهھامة على طط 

3. للبطاقة االبريیديیة ووتم إإررسالهھا على االجهھة ااألماميیة عباررةة "ددبليیو تي سي" بب وكتم٬، 1983برجج االشيیخ ررااشد في ددبي٬،  

  من قبل أأحد االواافديین االهھولنديیيین. من ددبي إإلى هھھھولنداا 



	  

	  

4. طاقة للبعلى االجهھة االخلفيیة مكتوبب عباررةة "ددبليیو تي سي"  (االبطافة من االخلف)1983،٬برجج االشيیخ ررااشد في ددبي٬،  

 .بريیديیة ووتم إإررسالهھا من ددبي إإلى هھھھولنداا من قبل أأحد االواافديین االهھولنديیيیناال

5. االدكتوررةة ميیشيیل بامبليینج٬، منسقة االجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت في بيینالي االبندقيیة (تصويیر جوليیت بيیسيیت) 

6. .أأدديینا هھھھمبل٬، حنانن سيید ووررلل٬، االدكتوررةة ميیشيیل بامبليینج٬، مارركو سوسة 

: ااإلتصاالتت ااإلعالميیة

كلودديیا سيیليیني

press@Nationalpavilionuae.org   

0508762462

اايیمانن خورريي

iman@shf.ae

0506679222

: مالحظاتت للمحررريین

1. وويیعتبر أأهھھھم  1895: يیعودد تارريیخ بيینالي االبندقيیة إإلى االعامم لهھندسة االعماررةة في بيینالي االبندقيیة 14االمعرضض االـ 
االعالم. وويیعودد تارريیخ تنظيیم أأوولل معرضض ددوولي لهھندسة االعماررةة في بيینالي االبندقيیة معاررضض االفن االمعاصر في 

. ووهھھھو حاليیاَ في ددووررتهھ االراابعة عشر٬، 1980إإلى أأنن قُررر إإستضافتهھ ررسميیاَ كل سنتيین في االعامم  1975إإلى االعامم 
إإلى جانب حيیث أأووكلت مهھامم منسق االمعرضض إإلى االمعمارريي االهھولنديي ررمم كولوهھھھاسس. وويیضم بيینالي االبندقيیة 

االمعرضض االفني٬، االبيینالي االمعمارريي وومهھرجاناتت االفيیلم وواالموسيیقى وواالمسرحح وواالرقص.
 

2. مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن   : االمفوضض االرسمي للجناحح االوططني لدوولة ااالماررااتت في بيینالي االبندقيیة -

االشيیخة سالمة بنت  من قبل سمو 2010تسعى مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن منذ تأسيیسهھا في االعامم 

ااإلستثمارر في مستقبل ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة من خاللل ااإلستثمارر في االعنصر “ حمداانن آآلل نهھيیانن إإلى
االبشريي" ووتحقيیقاً لهھذاا االهھدفف٬، تعمل االمؤسسة على تطويیر ووددعم مباددررااتت خيیريیّة في مجاالتت االتعليیم وواالفنونن 

.وواالثقافة وواالترااثث وواالصحة

3.  2006ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنميیة االمجتمع في االعامم  اانطلقت: لشبابب ووتنميیة االمجتمعووززااررةة االثقافة وواا 

إإستجابةً إلحتيیاجاتت مجتمع ااإلماررااتت ااآلخذ بالنمو وواالتحديیاتت االتي توااجهھ شبابهھ االمزددهھھھر ووحرصاً على ترااثث 
اللل إإلهھامم ووتشجيیع االدوولة ووحيیاتهھا االثقافيیة. تهھدفف االوززااررةة إإلى إإنعاشش ترااثث ددوولة ااإلماررااتت االزااخر من خ

االموااهھھھب ااإلبدااعيیة االواافرةة لدىى شبابب االيیومم. ووتحمل االوززااررةة مسؤووليیة ددعم ططاقاتت االشبابب ووااإلستثمارر فيیهھا 
ووإإستلهھامم ووتنميیة قدررااتهھم االفنيیة٬، ووفي ططريیقهھا إإلى ذذلك نجحت االوززااررةة في بث االوعي حولل االمماررساتت االثقافيیة 

جديید ووإإثرااء ووسائل وومضاميین ااإلتصالل االثقافي٬، فهھي تعمل في االمجتمع٬، ووبناءااً عليیهھ ساهھھھمت االوززااررةة في ت



	  

	  

االمفّصلة بخصوصص االثقافة وواالشبابب وواالتنميیة ااالجتماعيیة  بإستمراارر على بناء إإططارر متكامل لتوفيیر االمعلوماتت.

في االدوولة. ووإإلى ذذلك تنظم االوززااررةة نشاططاتت ووتطورر آآليیاتت تمكنهھا من تأميین االدعم االالززمم لتحقيیق أأهھھھداافهھا

4. لقد قطع بيینالي االبندقيیة مرحلة مهھمة في تارريیخهھ االعريیق بمنح ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة  :سالي دديي آآررمياالموقع:  
سالي دديي آآررمي.  –االمتحدةة٬، أأوولل ددوولة خليیجيیة تشارركك في بيینالي االبندقيیة٬، عقد االضيیافة ططويیل ااألمد في أأررسيینالل 

بيینـالـي ماررااتت االعربيیة االمتحدةة. وويیعدووتم ااإلتفاقق على هھھھذاا االعقد بالتعاوونن مع ووززااررةة االخاررجيیة لدوولة ااإل
االبندقيیة٬، أأهھھھم فعـاليیـاتت االفن االمعاصر. وويیضـم بيینـالـي االبندقـيیـة٬، إإلـى جـانب االمعرضض االـفنـي٬، االبيینـالي 

االمعمـارريي وومهھرجاناتت االفيیلم وواالموسيیقى وواالمسرحح وواالرقص.

 


