
	

	

	

	

	

	

	

	

 

فيافتتاح باب التقدیم عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة یعلن   

"برنامج التدریب في البندقیة"  

 
 لجناحا معرض في والعمل البندقیة مدینة في شھر لقضاء الفنون میدان دخول إلى یطمحون نیالذ للشباب الفرصة یتیح

2017 نوفمبر 26 – مایو 13 الفترة خالل البندقیة بینالي فعالیات ضمن المقام اإلمارات لدولة الوطني  

 

 فيافتتاح باب التقدیم لدولة اإلمارات العربیة المتحدة عن  أعلن الجناح الوطني أكتوبر، اإلمارات: 30

. "بینالي البندقیة"المعرض الدولي للفنون من من  2017ضمن دورة  "برنامج التدریب في البندقیة"

لقضاء  للشباب الذین یطمحون إلى دخول میدان الفنونویتیح ھذا البرنامج التدریبي السنوي الفرصة 

–مایو  13معرض الجناح الوطني، والذي ُیقام خالل الفترة كمشرفین في یة والعمل البندقمدینة ب شھر  

-10خالل الفترة  رسميال فتتاحاال( 2017نوفمبر  26 ویمكن للمھتمین باالنضمام إلى  .)مایو 12
 30الخاص بالجناح الوطني لدولة اإلمارات خالل موعد أقصاه  الموقع اإللكترونيالبرنامج التقدم عبر 

نوفمبر.  
 

، ممن بدولة اإلماراتوالمقیمین  نمواطنیالأبوابھ أمام  2017" في البندقیة التدریببرنامج "یفتح 

المتدربون الذین یقع  شاركالفنون والعمارة. وسیمجاالت شغف ب لدیھم، وما فوقعاماً ف 21یبلغون 
ً في علیھم االختیار  تم تنسیقھ بالتعاون مع المؤسسات الثقافیة البارزة في الدولة، وذلك  برنامجاً تعلیمیا
خالل فترة تواجدھم بالبندقیة،  المشاركة في برنامج تعلیمي عالوة على، البندقیة" بینالي"قبل إیفادھم إلى 

والذي یتم تنسیقھ بالتعاون مع جامعة "كافوسكاري" وغیرھا من المؤسسات الثقافیة. وسیتم تكلیف 
تدربین بمھام اإلشراف على المعرض، وبذلك یكتسبون مھارات عملیة متقدمة في إدارة المعارض.الم  

 
وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفّوض الرسمي للجناح الوطني في بینالي البندقیة، 

.بدعم من وزارة الثقافة وتنمیة المعرفةو  
 

البرنامُج  تیح: "یمدیر التنسیق في الجناح الوطني لدولة اإلماراتلیلى بن بریك، قالت وبھذه المناسبة، 
الشباب التدریبي الذي یوّفره الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة فرصة فریدة من نوعھا أمام 

لمي لتطویر مھاراتھم وخبراتھم تحت سقف حدث عا الذین یطمحون إلى العمل في القطاع الفني والثقافي
یعكس النجاُح المتواصل لھذا البرنامج التزاَم الجناح الوطني للدولة بدعم مثل بینالي البندقیة. و مرموق

في ھذا  الممارسات الفنیة والمعماریة للدولة عن طریق توفیر التدریب والفَُرص أمام األجیال الصاعدة
انتھاء فترة التدریب، ومن المجال، والذین ینقلون بدورھم ھذه الخبرات لدى عودتھم إلى اإلمارات عقب 

ثم یتم توظیفھا في مجاالتھم المھنیة. وفي كل عام، یسھم متدربونا بشكل فاعل في اإلدارة السلسة 
للمعرض، ونحن سعداء للغایة بتوفیر ھذه المنّصة أمام الشباب من أجل تطویر مھاراتھم، ونسعد برؤیة 

المستویات". مشاركاتھم في إثراء األفق الثقافي للدولة على مختلف  
 

الجناح الوطني لدولة اإلمارات عدد المتدربین في وصل في بینالي البندقیة، األولى  المشاركةومنذ 
نجاحات ضمن مساراتھم المھنیة في وقد حقق العدید منھم متدرب،  150من أكثر إلى العربیة المتحدة 
والثقافة. مجال الفنون  

 



	

	

	

	

	

	

	

	

المعارض على مستوى العالم، إذ یشھد  البندقیة أحد أھمبینالي في ویعتبر المعرض الدولي للفنون 
مشاركات من مختلف الدول حول العالم، ویجتذب أكثر من نصف ملیون زائر في كل دورة.  

 
المشاركة الخامسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في المعرض الدولي للفنون،  2017عام  مثلیو

- 10خالل الفترة  االفتتاح الرسمي( 2017نوفمبر  26مایو إلى  13والذي یقام خالل الفترة من   12 

والبرامج في كاتب وقّیم فني، یشغل حالیاً منصب رئیس األبحاث  ،حّماد ناصرولقد تم تعیین  مایو).
قیِّماً فنیاً لمعرض دولة اإلمارات العربیة المتحدة في الدورة  ،مؤسسة "آسیا آرت أركایف" بھونغ كونغ

المعرض الممارسات الفنیة المعاصرة  یكشفوسوف  ،للمعرض الدولي للفنون في بینالي البندقیة 57الـ

في دولة اإلمارات من خالل مفاھیم اللعب واألداء.  
 

من فن أبوظبي الذي  2016الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في نسخة كما یشارك 
-16تجري فعالیاتھ خالل الفترة  ، من خالل منصة خاصة في قسم المجتمعات حیث 2016نوفمبر  19

سیتواجد المتدربون السابقون لمناقشة عملیة تقدیم طلبات االلتحاق بالجناح الوطني وتجاربھم في بینالي 
البندقیة.  

 
م عبر ھذا الموقع لل مزید من المعلومات ولطلب المشاركة في برنامج "التدریب في البندقیة"، ُیرجى التقدُّ

internship/-nationalpavilionuae.org/venice 2016نوفمبر  30أقصاه  د، في موع.  
 
 

- -انتھى  
 

 

 لالستفسارات اإلعالمیة، ُیرجى االتصال بـ:
press@nationalpavilionuae.org	

 


