
	  

	  

تقديم االطلباتت للمشارركة ضمن برنامج االتدرريب في االبندقية
2015للعامم 

فرصة ناددررةة للشبابب وواالشاباتت ااإلماررااتياتت وواالمقيمين في االدوولة منذ فترةة طويلة، للمشارركة ضمن أأعمالل 
لفنونن االدوولي ل 56االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة في بينالي االبندقية من خاللل االمعرضض االـ 

2015نوفمبر من االعامم  22 وومايو  9 وواالذيي ستقامم فعالياته في االفترةة ما بين

يسر االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة في بينالي ،2014سبتمبر   17ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة، 
. ووهو برنامج 2015لبندقية للعامم االبندقية أأنن يعلن عن اافتتاحح بابب تقديم االطلباتت للمشارركة في برنامج االتدرريب في اا

متخصص يتيح االفرصة لإلماررااتيين وواالمقيمين في االدوولة وواالذين لديهم شغف االمشارركة في االبراامج االثقافية 
وواالفنية على االمستوىى االدوولي، ووذذلك من خاللل قضاءء فترةة تدرريبية لمدةة شهر كامل في مدينة االبندقية، إلددااررةة االجناحح 

االدوولي للفنونن. ووتتولى مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل  56ي بينالي االبندقية خاللل االمعرضض االـ االوطني لدوولة ااإلماررااتت ف
نهيانن مهامم االمفوضض االرسمي للجناحح االوطني في بينالي االبندقية، ووبدعم من ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنمية 

االمجتمع في ددوولة ااالماررااتت االعربية االمتحدةة.

االستة أأشهر من فترةة اانعقادد بينالي االبندقية، إإلى إإتاحة االمجالل لهؤالءء االشبابب  يهدفف هذاا االبرنامج االذيي يمتد طواالل
وواالشاباتت للتباددلل االثقافي وواالفني وواالتعلم من خاللل ااالحتكاكك االمباشر مع رروواادد االفن في االعالم، من فنانين وومنسقي 

كانة االفنونن في ددوولة معاررضض ووغيرهم ضمن أأحد أأكبر ووأأشهر معاررضض االفن في االعالم، مما يمكنهم من تعزيز م
ااالماررااتت االعربية االمتحدةة في االمستقبل. ووتعزيزااًً ألهداافف االبرنامج من تباددالتت ثقافية ووصقل لخبرااتت االمتدرربين في 

االبندقية وواالتعامل مع االعاددااتت وواالتقاليد ووااللغة اااليطالية، سيتم ااختيارر عددد من االطالبب ااإليطاليين من جامعة "كا 

لعمل في االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت إإلى جانب االشبابب من ددوولة ااإلماررااتت االعربية فوسكارريي" في االبندقية، ل
االمتحدةة. 

ووتعليقاًً على االمشارركة في هذاا االبرنامج، قالت سمو االشيخة سالمة بنت حمداانن آآلل نهيانن، مؤسس مؤسسة 
ابب وواالشاباتت من ددوولة ااإلماررااتت سالمة بنت حمداانن آآلل نهيانن، "يعتبر برنامج االتدرريب في االبندقية فرصة ناددررةة للشب

االعربية االمتحدةة لصقل موااهبهم االفنية وواالمساهمة في االمجاالتت االفنية في االمستقبل. كما أأنه يقدمم لهم فرصة 
ووأأضافت سمو االشيخة قائلة "يسعدنا وويشرفنا جدااًً تقديم االدعم لهؤالءء  "ناددررةة للتوااصل مع رروواادد االفن في االعالم.

 ااالماررااتت االعربية االمتحدةة".االشبابب وواالشاباتت من ددوولة 

ووعند االقبولل في هذاا االبرنامج، سيخضع االمتدرربونن للمشارركة في براامج تعليمية مكثفة بالتعاوونن مع مؤسساتت 
رراائدةة في مجاالتت االثقافة في ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة، لتمكينهم من االمشارركة في معرضض بينالي االبندقية 

ماررااتت االعربية االمتحدةة بكل سهولة. كما ستتاحح لهم االفرصة لحضورر االمحاضرااتت ووعكس االمشهد االفني لدوولة ااإل

وواالمشارركة في ددووررااتت تعليمية ووززياررااتت ميداانية للمعاررضض ااألخرىى في بينالي االبندقية وومؤسساتت ثقافية أأخرىى في 
مدينة االبندقية بالتعاوونن مع جامعة "كا فوسكارريي". 

ها االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة عددد من االمشارركين ووهذهه ليست االمرةة ااألوولى االتي يستضيف في
، ااستضافف االجناحح االوطني لدوولة ااالماررااتت 2009للتدرريب في االبندقية، فمنذ أأوولل مشارركة له في بينالي االبندقية في االعامم 

ية. شخص من مختلف االتخصصاتت االفنية، للمشارركة ضمن االمتدرربين في بينالي االبندق 100أأكثر من 

علماًً  nationalpavilionuae.orgللمزيد من االمعلوماتت ووكيفية االتقديم، يرجى ززياررةة االموقع اااللكترووني 

.2014نوفمبر  15بأنن آآخر يومم لتقديم االطلباتت هو 



	  

	  

االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت في بينالي االبندقية
ددوولة ااإلماررااتت على االمستوىى االدوولي ووتأسيس  تأسس االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت بهدفف ددعم االحركة االفنية في

قوااعد متينة لدعم االتنوعع ووتطوير االمشهد االثقافي في االبالدد.

من خاللل إإقامة جناحح ووطني في  2009ووكانت أأوولل مشارركة لدوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة في بينالي االبندقية في االعامم 
في االمشارركة منذ ذذلك االحين ضمن جميع ددووررااتت االمعرضض  االدوولي للفنونن، ووااستمر االجناحح االوطني 53االمعرضض االـ 

شارركت ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة ألوولل مرةة في االمعرضض االدوولي للعماررةة.  2014االفني. ووفي االعامم 

االمفوضض االرسمي للجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت في بينالي  ووتتولى مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهيانن مهامم
االبندقية. ووهي مؤسسة للعمل االخيريي االمجتمعي تأسست من قبل سمو االشيخة سالمة بنت حمداانن آآلل نهيانن، 

بهدفف ددعم ووتطوير االثقافة وواالفنونن في ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة.

مؤسسة االشاررقة للفنونن في مهامم االقيم على االمعرضض االفني ووقد تم تعيين االشيخة حورر االقاسمي ررئيس وومدير 
في بينالي االبندقية. االشيخة حورر فنانة حاصلة على بكالورريوسس في االفنونن من كلية سليد للفنونن  56االدوولي االـ 

)، كما حصلت على ماجستير في 2005)، ووددبلومم في االرسم من ااألكادديمية االملكية للفن، لندنن (2002االجميلة، لندنن (
، تم تعيينها قيمة على بينالي االشاررقة 2003). في االعامم 2008تقييم االفن االمعاصر من ااألكادديمية االملكية للفن، لندنن (

وومنذ ذذلك ااستمرتت االشيخة حورر االقاسمي كرئيسة االبينالي. كما تتولى منصب ررئيس االمجلس ااالستشارريي لكلية 
ارريي في "خوجج" رراابطة االفنانين االدوولية، االهند االدوولية االفنونن وواالتصميم في جامعة االشاررقة ووعضو االمجلس ااالستش

"خوجج" في االهند، وومركز أأوولنز للفن االمعاصر في بكين، ووكما اانها عضو مجلس إإددااررةة كل من متحف االفن االمعاصر "بي 

" في نيويورركك وومعهد االفن االمعاصر في برلين، وومؤسسة بينالي االدوولية في جواانجو ووأأشكالل أألواانن في بيرووتت. 1إإسس
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1. االدوولي للفنونن في بينالي االبندقية 56االمعرضض االـ  

وويعتبر من أأهم ووأأقدمم معاررضض االفن االمعاصر في االعالم. ووتتوااصل فعالياتت  1895يعودد تارريخ بينالي االبندقية إإلى االعامم 
االمعرضض االدوولي . وويضم بينالي االبندقية إإلى جانب االمعرضض االدوولي للفنونن، 2015في االعامم  56االمعرضض في ددووررته االـ 

للعماررةة وومهرجاناتت االفيلم وواالموسيقى وواالمسرحح وواالرقص.

 



	  

	  

مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهيانن _ االمفوضض االرسمي للجناحح االوطني لدوولة ااالماررااتت في بينالي  .2
االبندقية

من قبل سمو االشيخة سالمة  2010تسعى مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهيانن منذ تأسيسها في االعامم 
ااالستثمارر في مستقبل ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة من خاللل ااالستثمارر في االعنصر “ آآلل نهيانن إإلى بنت حمداانن

االبشريي" ووتحقيقاًً لهذاا االهدفف، تعمل االمؤسسة على تطوير ووددعم مباددررااتت خيريّّة في مجاالتت االتعليم وواالفنونن 
.وواالثقافة وواالترااثث وواالصحة

3. ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنمية االمجتمع 

ااستجابة الحتياجاتت مجتمع ااإلماررااتت ااآلخذ بالنمو  2006نطلقت ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنمية االمجتمع في االعامم اا

وواالتحدياتت االتي توااجه شبابه االمزددهر ووحرصاًً على ترااثث االدوولة ووحياتها االثقافية. تهدفف االوززااررةة إإلى إإنعاشش ترااثث ددوولة 
ااإلبدااعية االواافرةة لدىى شبابب االيومم. ووتحمل االوززااررةة مسؤوولية ددعم  ااإلماررااتت االزااخر من خاللل إإلهامم ووتشجيع االموااهب

طاقاتت االشبابب ووااالستثمارر فيها ووااستلهامم ووتنمية قدررااتهم االفنية، ووفي طريقها إإلى ذذلك نجحت االوززااررةة في بث 
 االوعي حولل االمماررساتت االثقافية في االمجتمع، ووبناءءًً عليه ساهمت االوززااررةة في تجديد ووإإثرااءء ووسائل وومضامين

ااالتصالل االثقافي، فهي تعمل باستمراارر على بناءء إإطارر متكامل لتوفير االمعلوماتت. االمفصّّلة بخصوصص االثقافة 
وواالشبابب وواالتنمية ااالجتماعية في االدوولة. ووإإلى ذذلك تنظم االوززااررةة نشاطاتت ووتطورر آآلياتت تمكنها من تأمين االدعم 

.االالززمم لتحقيق أأهداافها

 
بية االمتحدةةاالجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت االعر .4

لإلشراافف على مشارركة ددوولة ااإلماررااتت في مختلف  2008تأسس االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة في االعامم 
فعالياتت بينالي االبندقية، حيث شارركك االجناحح االوطني ضمن فعالياتت االمعرضض االدوولي للفنونن في بينالي االبندقية في 

لمعرضض االعماررةة في بينالي  14ضمن فعالياتت االدووررةة االـ  2014لل مرةة في االعامم . ووشارركك ألوو2013وو 2011وو 2009ااألعواامم 
.بامبلينج االبندقية، بتنسيق من االدكتوررةة ميشيل

وويقومم مكتب االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت أأيضأ بتنظيم برنامج االتدرريب في االبندقية، ووهو برنامج يتيح االفرصة 
في االدوولل منذ فترةة طويلة، وواالذين لديهم شغف االمشارركة في االبراامج للشبابب وواالشاباتت ااإلماررااتيين وواالمقيمين 

االثقافية وواالفنية على االمستوىى االدوولي، ووذذلك من خاللل قضاءء فترةة تدرريبية لمدةة شهر كامل في مدينة االبندقية، 
إلددااررةة معرضض االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت في بينالي االبندقية وواالمشارركة في براامج تعليمية مكثفة.

	  


