
	  

	  

	  

أأسماء االفنانيین االمشارركيین عن  يیعلناالجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت في بيینالي االبندقيیة 
االدوولي للفنونن في بيینالي االبندقيیة 56االمعرضض االـ  في

: من االفنانيین ااإلماررااتيیيین ووهھھھم 15االقاسمي االقيیّمة على االمعرضض باختيیارر أأعمالل فنيیة لـ  سلطانن بنت حورر قامت االشيیخة

و هللا ب عبد محمد االقصابب٬، محمد االسعديي٬، هللا عبد االريیس٬، االقاددرر عبد االحليیانن٬، موسى أأحمد شريیف٬، مد ااألنصارريي٬،أأح

 مكي٬، نجاةة االدكتوررةة كاظظم٬، محمد شريیف٬، حسن سروورر٬، عبيید سالم٬، عبد االرحيیم ززيینل٬، االرحمن عبد جوهھھھر٬، سالم ٬،ةلحيی

يیوسف محمد وواالدكتورر

 ااإلماررااتت ددوولة في االمعاصر االفن مماررساتتظظهھورر  ااستكشاففهھدفف إإلى يی معرضض"حولل االمعاررضض في ااإلماررااتت": 

خاللل االعقودد ااألرربعة االماضيیة االمتحدةة االعربيیة

2015 يینايیر 27 باالعتمادد على ااألبحاثث ووااسعة االنطاقق عن تارريیخ االفن في  :االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت ظظبي٬، أأبو-
 االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت لدوولة االوططنيمة على معرضض االجناحح ٬، االقيیّ االقاسمي سلطانن بنت حورر االشيیخة٬، ستقومم االدوولة

من  ٬15، بعرضض مجموعة متنوعة من ااألعمالل االفنيیة لـللفنونن االشاررقة مؤسسة ةةوومديیر ةررئيیسفي بيینالي االبندقيیة وو

 انن٬،االحليی موسىأأحمد شريیف٬، أأحمد ااألنصارريي٬،  االدوولة. وويیشمل االفنانيین: في االفن تارريیخمجالل  في باررززةةاال شخصيیاتتاال

عبد  ززيینل٬، االرحمن عبد جوهھھھر٬، سالم ٬،ةلحيیو هللا ب عبد محمد االقصابب٬، محمد االسعديي٬، هللا عبد االريیس٬، االقاددرر عبد

 مؤسسةووتتولى . يیوسف محمد وواالدكتورر مكي٬، نجاةة االدكتوررةة كاظظم٬، محمد شريیف٬، حسن سروورر٬، عبيید سالم٬، االرحيیم

 وواالشبابب االثقافة ووززااررةة من ووبدعم ٬،لوططني في بيینالي االبندقيیةمهھامم االمفوضض االرسمي للجناحح اا نهھيیانن آآلل حمداانن بنت سالمة

في ددوولة ااالماررااتت االعربيیة االمتحدةة. االمجتمع ووتنميیة

 االضوءوواالتي تسلط  مختلفةاالفنيیة لفترااتت ززمنيیة  ااألعمالل منوومتنوعة  مختاررةة مجموعةسيیتم في هھھھذاا االمعرضض تقديیم وو

 هھھھيوو االتشكيیليیة٬، للفنونن ااإلماررااتت جمعيیةووقد كانت . االمتحدةة ربيیةاالع ااإلماررااتت ددوولة في يیةاالفن مماررساتتاال ظظهھورر على

االمرتكز االرئيیسي في عمليیة االبحث. بمثابة االشاررقة٬، في 1980 عامماال في تأسست رربحيیة غيیر جمعيیة
قائلة: "أأتيیحت لي االفرصة من خاللل تولي مهھمة ااإلشراافف  االقاسمي حورر االشيیخةووفيیما يیخص هھھھذهه االمناسبة٬، صرحت 

 ااإلماررااتتددوولة  في االفن تارريیخ٬، لالحتفاء بأحد االفترااتت االمهھمة في االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت لدوولة االوططني االجناححعلى 

االتي أأقيیمت منذ  االمعاررضضمن خاللل تعمقي في "ووااصلت االشيیخة حديیثهھا قائلة وو ووعكسهھ للعالم" االمتحدةة االعربيیة
بعضهھم من االمشاهھھھيیر في  لفنانيین وولوحاتت منحوتاتتمعظمهھا  االمثيیرةة٬، االفنيیة ااألعمالللفتت اانتباهھھھي االعديید من  ٬،االثمانيیناتت

 االفنانني ووليیس فناالعمل اال في ركيیزووعليیهھ ال بد لي هھھھنا من االتأكيید على االت. شهھرةة أأقلووبعضهھم ااآلخر  ااآلنن٬، مجاالتت االفن

 هھھھذهه خاللل متحدةةاال االعربيیة ااإلماررااتت ددوولة في االفني االمشهھد ووتارريیخ االفنيیة االمماررساتت في تنوععاال إإظظهھارر هھھھو هھدفيف. نفسهھ

االزمنيیة". االفترةة

 اتتأأررشيیف شملت االتيوو ٬،مستفيیضةلاا االعديید من ااألبحاثث علىمستندااً "حولل االمعاررضض في ااإلماررااتت"  ووقد تأسس معرضض

وواالعامليین في  االفنانيین معإإجرااء االمقابالتت  إإلى باإلضافة ٬،كتالوجاتت االفنيیةوواال االفنانيین ووكتاباتت االصحفيیة االمقاالتت

 وواالمماررساتتة االتارريیخيی تتاالسجالعلى  االبحثيیركز  وواالجيیوسيیاسيیة٬، االشخصيیة مساررااتتووإلظظهھارر اال .مجاالتت االثقافة

االمتحدةة وواالذيین لم تتاحح لهھا االفرصة للظهھورر. االعربيیة ااإلماررااتت ددوولة االمعاصريین في وواالفنانيین االمجددديین لبعض االمتطوررةة
سة سالمة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن قائلة: "لقد وومن جانبهھا٬، صرحت سمو االشيیخة سالمة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن٬، مؤسس مؤس

خاللل االعقد االماضي٬، ططفرةة كبيیرةة في مجاالتت االفنونن وواالثقافة  االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتتفي ددوولة  االفنيیة االساحةشهھدتت 
ن ااإلماررااتيیيی فنانيیناال ووتنوعع عمقهھھھناكك االكثيیر من االناسس االذيین يیجهھلونن مدىى ت يیزاالل ال وولكنووااكتسابهھا للشهھرةة االعالميیة؛ 

 فرصة االمعرضض هھھھذاا يیمثل"ووااصلت سموهھھھا االحديیث قائلة وو ٬،"بعقودد من االزمن الفنسبقواا هھھھذهه االمرحلة االمزددهھھھرةة ب االذيین

".االبالدد في االفن تارريیخهھھھامة من  فترةة توثيیقلفهھم وو حقيیقيیة



	  

	  

 إلماررااتتاا ددوولة في االفني المشهھدسابقة متعلقة ب وومقاالتت كتاباتتيیتم خاللل االمعرضض٬، تقديیم نشرةة تحتويي على  ووسوفف

 االمعرضض االـ.  ووسوفف تستمر أأعمالل االفنانيین منلعددد  شخصيیة مذكرااتت؛ باإلضافة إإلى االثمانيیناتت منذ االمتحدةة االعربيیة

مخصصة  مايیو 8ووحتى  مايیو 5 منووستكونن االفترةة  ؛2015 عامممن اال نوفمبر 22ووحتى  مايیو 9من  قيیةلبيینالي االبند 56

 عامماال مطلع في٬، سيیتم ااإلفصاحح عنهھا االمشارركيین وواالفنانيین االوططني جناححاال عن االتفاصيیل من مزيیداال. لالفتتاحح االرسمي

2015.

االمعرضضعلى قيیّم عن اال

 سليید كليیة من االفنونن في بكالورريیوسس على حاصلة فنانة للفنونن٬، االشاررقة مؤسسة وومديیر ررئيیس االقاسمي حورر االشيیخة

 على حصلت كما ٬،)2005( لندنن للفن٬، لكيیةاالم ااألكادديیميیة من االرسم في ووددبلومم ٬،)2002( لندنن االجميیلة٬، للفنونن

 على قيیمة تعيیيینهھا تم 2003،٬ االعامم في). 2008( لندنن للفن٬، االملكيیة ااألكادديیميیة من االمعاصر االفن تقيیيیم في ماجستيیر

 لكليیة الستشارريياا االمجلس ررئيیس ووهھھھي .االبيینالي كرئيیسة االقاسمي االشيیخة حورر ااستمرتتاالحيین  ذذلك وومنذ االشاررقة بيینالي

 أأوولنز وومركز االهھند٬، في" خوجج"االدووليیة االفنانيین رراابطة٬، ااالستشارريي االمجلس ووعضو االشاررقة جامعة في وواالتصميیم االفنونن

 وومعهھد نيیويیورركك في" 1إإسس بي" االمعاصر االفن متحف من كل إإددااررةة مجلس عضوأأنهھا  ووكما بكيین٬، في االمعاصر للفن

 االقاسمي حورر االشيیخةووتعتبر . بيیرووتت في أألواانن للووأأشكا جواانجو في االدووليیة بيینالي وومؤسسة برليین٬، في االمعاصر االفن

أأوولل إإماررااتيیة تتولى مهھامم االقيیمة على معرضض االجناحح االوططني في بيینالي االبندقيیة.

االبندقيیة لدوولة ااإلماررااتت في بيینالي االوططني االجناحح
االدوولي ووتأسيیس  س االجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت بهھدفف ددعم االحركة االفنيیة في ددوولة ااإلماررااتت على االمستوىىيیتأستم 

.ووتطويیرهه في االبالدداالثقافي  قوااعد متيینة لدعم االتنوعع

من خاللل إإقامة جناحح ووططني في  2009ووكانت أأوولل مشارركة لدوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة في بيینالي االبندقيیة في االعامم 
يیع ددووررااتت االمعرضض االفني. جم فياالدوولي للفنونن٬، ووااستمر االجناحح االوططني في االمشارركة منذ ذذلك االحيین  35االـ االمعرضض 
ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة ألوولل مرةة في االمعرضض االدوولي للعماررةة.  مشارركة 2014االعامم  ووقد شهھد

٬www.nationalpavilionuae.org، يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني االمعلوماتت من لمزيیدل 	  

|  فيیسبوكك على كل ااإلماررااتت لدوولة االوططني االجناححيیرجى االتوااصل معنا عبر صفحاتت  اتت٬،محاددثفي االللمشارركة 

	االوسم ووااستخداامم تويیتر|  إإيینستاجراامم  #UAEinVenice	  

خوررشيید  	منى

0876 -140 -55 -971+  |mouna@nationalpavilionuae.org



	  

	  

:مالحظاتت للمحررريین

   

. االجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة 1
لإلشراافف على مشارركة ددوولة ااإلماررااتت في مختلف فعاليیاتت  2008تأسس االجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة في االعامم 

 2011وو 2009وولي للفنونن في بيینالي االبندقيیة في ااألعواامم بيینالي االبندقيیة٬، حيیث شارركك االجناحح االوططني ضمن فعاليیاتت االمعرضض االد

لمعرضض االعماررةة في بيینالي االبندقيیة. 14ضمن فعاليیاتت االدووررةة االـ  2014. ووشارركك ألوولل مرةة في االعامم 2013وو
	  

ابب وواالشاباتت وويیقومم مكتب االجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت أأيیضأ بتنظيیم برنامج االتدرريیب في االبندقيیة٬، ووهھھھو برنامج يیتيیح االفرصة للشب

ااإلماررااتيیيین وواالمقيیميین في االدوولل منذ فترةة ططويیلة٬، وواالذيین لديیهھم شغف االمشارركة في االبراامج االثقافيیة وواالفنيیة على االمستوىى االدوولي٬، 
ووذذلك من خاللل قضاء فترةة تدرريیبيیة لمدةة شهھر كامل في مديینة االبندقيیة٬، إلددااررةة معرضض االجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت في بيینالي 

وواالمشارركة في براامج تعليیميیة مكثفة. االبندقيیة
	  

-. مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن:2 االمفوضض االرسمي للجناحح االوططني لدوولة ااالماررااتت في بيینالي االبندقيیة
	من قبل سمو االشيیخة سالمة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن إإلى 2010تسعى مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن منذ تأسيیسهھا في االعامم   

مستقبل ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة من خاللل ااالستثمارر في االعنصر االبشريي" ووتحقيیقاً لهھذاا االهھدفف٬، تعمل ااالستثمارر في “
.االمؤسسة على تطويیر ووددعم مباددررااتت خيیريیّة في مجاالتت االتعليیم وواالفنونن وواالثقافة وواالترااثث وواالصحة 	  

. ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنميیة االمجتمع3

ااستجابة الحتيیاجاتت مجتمع ااإلماررااتت ااآلخذ بالنمو وواالتحديیاتت االتي  2006بب ووتنميیة االمجتمع في االعامم نطلقت ووززااررةة االثقافة وواالشبااا
توااجهھ شبابهھ االمزددهھھھر ووحرصاً على ترااثث االدوولة ووحيیاتهھا االثقافيیة. تهھدفف االوززااررةة إإلى إإنعاشش ترااثث ددوولة ااإلماررااتت االزااخر من خاللل 

بب االيیومم. ووتحمل االوززااررةة مسؤووليیة ددعم ططاقاتت االشبابب ووااالستثمارر فيیهھا ووااستلهھامم إإلهھامم ووتشجيیع االموااهھھھب ااإلبدااعيیة االواافرةة لدىى شبا
ووتنميیة قدررااتهھم االفنيیة٬، ووفي ططريیقهھا إإلى ذذلك نجحت االوززااررةة في بث االوعي حولل االمماررساتت االثقافيیة في االمجتمع٬، ووبناًء عليیهھ 

باستمراارر على بناء إإططارر متكامل لتوفيیر  ساهھھھمت االوززااررةة في تجديید ووإإثرااء ووسائل وومضاميین ااالتصالل االثقافي٬، فهھي تعمل

االمعلوماتت. االمفّصلة بخصوصص االثقافة وواالشبابب وواالتنميیة ااالجتماعيیة في االدوولة. ووإإلى ذذلك تنظم االوززااررةة نشاططاتت ووتطورر آآليیاتت 
تمكنهھا من تأميین االدعم االالززمم لتحقيیق أأهھھھداافهھا.

االدوولي للفنونن في بيینالي االبندقيیة 56. االمعرضض االـ 4

وويیعتبر من أأهھھھم ووأأقدمم معاررضض االفن االمعاصر في االعالم. ووتتوااصل فعاليیاتت االمعرضض  1895يیخ بيینالي االبندقيیة إإلى االعامم يیعودد تارر

. وويیضم بيینالي االبندقيیة إإلى جانب االمعرضض االدوولي للفنونن٬، االمعرضض االدوولي للعماررةة وومهھرجاناتت 2015في االعامم  56في ددووررتهھ االـ 

االفيیلم وواالموسيیقى وواالمسرحح وواالرقص.


