
	

	

 

 

المعرض الدولي الجناح الوطني للدولة في إفتتاح  

في بینالي البندقیة 15للعمارة الـ   

 
 

 في المعرض المتحدة العربیة اإلمارات لدولة الوطني جناحالافتتح رسمیا  : 2016مایو  27 فيالبندقیة، إیطالیا 

المعرض.، وذلك في مشاركتھ الثانیة في البندقیة بینالي في 15 الـ الدولي للعمارة  
 

وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفّوض الرسمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في بینالي 
.وزارة الثقافة وتنمیة المعرفةالبندقیة، بدعم من   

 
العمراني  للتخطیط أبوظبي مجلس عام مدیر األحبابي، محمد فالح الذي افتتحھ سعادة ویقدم الجناح الوطني

" تحت إشراف القّیم یاسر الششتاوي األستاذ المشارك في قسم تحوالت: البیت الوطني اإلماراتيمعرضاً عنوانھ "
البیوت على التي طرأت والتحوالت الھندسة المعماریة بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة، یرصد فیھ التطورات 

.في الدولة الشعبیة  
 

نھیان ان دولة اإلمارات  آل حمدان بنت سالمة مؤسسة“ مؤسس نھیان، آل حمدان بنت سالمة الشیخةسمو  وأكدت

 ،واالجتماعیةوالمناخیة الذي یراعي الظروف الطبیعیة في المنطقة العربیة المتحدة غنیة بثقافتھا وعمرانھا الممیز 

اإلمارات على الساحة في دولة الحیویة والتراثیة للعمران جوانب الإلى إبراز تھدف مشیرة الى ان رؤیة المؤسسة 

.الدولیة  
 

وھو البیت الذاكرة اإلماراتیة  فيمھم عزیز وموروث الضوء على ان جناح اإلمارات یسلط سموھا وأضافت  

  اإلماراتي من خالل رصد التحوالت والتطورات التي طرأت على ھذا البعد الثقافي والعمراني واالجتماعي.
 

مایو  28ي بینالي البندقیة خالل الفترة ف 15ُیقام المعرض الدولي للعمارة الـ ، حیث تم افتتاح 2016نوفمبر  27-
الجناح الوطني لدولة اإلمارات في موقع "أرسینال أبرز سالي دي آرمي" بحضور مجموعة ممّیزة من  -

،السید عبد هللا الساھيالشخصیات تضم  المدیر التنفیذي  لقطاع  التخطیط والبنیة التحتیة  في  مجلس أبوظبي  
		إیطالیا؛، قنصل عام دولة االمارات العربیة المتحدة في میالن، سعادة نورة محمد جمعة			؛ للتخطیط العمراني

الوكیل ،سعادة حكم الھاشمي		؛وكیل وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة ،سعادة عفراء الصابري المساعد  لثقافة لقطاع ا 

، مدیر إدارة المشاریع في وزارة الثقافة وتنمیة  حارب آلطنیجيعبدهللا  ؛	في وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة	والفنون
. وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة	دارة االتصال الحكومي،إنائب مدیر  ،زینب صابرو ؛	المعرفة 	

 
نبذة عن القّیم  

بطالبھ  یاسر الششتاوي، أستاذ مشارك في قسم الھندسة المعماریة بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة، حیث یحاضر

. وتتمحور دراستھ حول التطور الحضري في المجتمعات النامیة والحیاة الحضریة العادیة 1997فیھا منذ عام 
وتاریخ تطور المدن فضال عن الدراسات السلوكیة البیئیة، مع تركیز خاص على المدن في منطقة الشرق األوسط. 

اإلمارات.ویدیر الششتاوي مختبر أبحاث التنمیة الحضریة في جامعة   
 

مؤلفا في العدید من المجالت ودور النشر العالمیة المرموقة، ومنھا كتب مثل  70وقد كتب الششتاوي أكثر من 
)Behind an Urban Spectacle) و ،(The Evolving Arab City and Planning Middle 

Eastern Citiesدسة المعماریة في المنطقة.) والتي أصبحت مرجعاً مھماً على صعید التنمیة الحضریة والھن  
 

وكان الششتاوي قد تلقى دعوة لعرض أبحاثھ في العدید من المؤسسات الدولیة مثل "جامعة كولومبیا" و"ھارفرد 
غرادجویت سكول أوف دیزاین"، و"المعھد الفیدرالي للتكنولوجیا في زیورخ"، و"اللوفر باریس" و"المركز 

لى ذلك، تم عرض أعمالھ في مجال الوسائط المتعددة في متحف الكندي للعمارة" في مونتلایر. ویضاف إ
جوجینھایم وجامعة نیویورك.  



	

	

 
 

نبذة عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في بینالي البندقیة  
تأسس الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة بھدف دعم ممارسات الفنون المعاصرة في دولة اإلمارات، 

من خالل المشاركة في بینالي البندقیة وخلق حوار ثقافي بّناء بین دولة اإلمارات والمجتمع الدولي.  
 

 53، من خالل الجناح الوطني في الدورة الـ 2009بدأت مشاركة دولة اإلمارات في بینالي البندقیة في عام 

المشاركة الثانیة  2016شھد عام للمعرض الدولي للفنون، وتواصلت المشاركة في الدورات الالحقة. وسوف ی

نوفمبر. 27مایو حتى  28خالل الفترة من  15لدولة اإلمارات في المعرض الدولي للعمارة في دورتھ الـ   
 

 
انتھى- -  

	


