
	  

	  

	  

	  

	  

ً  100االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت في بيینالي االبنددقيیة يیحتفي بعررضض أأكثرر منن    عمالً فنيیا

	   	  

ً  عمالً  100 من أأكثر ً  15 إإبدااعع من متنوعا ً  فنانا  االفن نشأةة قصة ووتحكي االفنيیة االمماررساتت مختلف بيین للحواارر لوحة ترسم إإماررااتيیا

االماضيیة ااألرربعة االعقودد خاللل االمعاصر  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

. االصوررةة تقدمة مؤسسة االشاررقة للفنونن. (االيیميین)١۱٩۹٨۸٤االدكتوررةة نجاةة مكي٬، صوررةة٬،   

(االيیسارر) . االصوررةة تقدمة مؤسسة االشاررقة للفنونن.١۱٩۹٩۹٤عبيید سروورر٬، ااهھھھمالل االترااثث٬،   

	  

	  

 يیتيیح بحيیث" ااإلماررااتت في االمعاررضض حولل" معرضض تنظيیم فكرةة نشأتت :االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت أأبوظظبي٬،  2015 أأبريیل 20

ً  االمعرضض هھھھذاا يیضم .االماضيیة ااألرربعيین االسنوااتت خاللل ااإلماررااتت ددوولة في االمعاصرةة االفنيیة للمعاررضض ااسترجاعيیة قرااءةة  غيیر تجميیعا

ة ووتسعى. االفنيیة االمماررساتت وومختلف لفنانيیناا بيین حوااررااً  تشكل بحيیث ترتيیبهھا تم عمالً  100 على يیزيید لما مسبوقق  على االقيیمِّ

 في االفني االمشهھد تنوعع على االضوء لتسليیط ذذلك خاللل من للفنونن٬، االشاررقة مؤسسة وومديیرةة ررئيیسة االقاسمي٬، حورر االشيیخة االمعرضض٬،

 االفنونن معرضض في االبندقيیة بيینالي في ااإلماررااتت لدوولة االوططني االجناحح ضمن االمعرضض هھھھذاا يیستضافف. ووتارريیخهھ ااإلماررااتت ددوولة

ً  عشر لخمسة أأعمالل فيیهھ ووتقدمم وواالخمسيین٬، االساددسس االدوولي ً  فنانا  االحليیانن٬، موسىأأحمد ااألنصارريي٬، أأحمد شريیف٬، : هھھھم إإماررااتيیا

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

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

"بقولهھا االقاسمي حورر االشيیخة صرحت االصددد هھھھذاا ووفي  االمعاررضض من االعديید ددررجت فقد بالذااكرةة٬، عميیق شغف لهھ جيیلنا ألنن نظرااً : 

 هھھھذهه تنظيیم أأجل وومن. االمستقبل ووااستشراافف االحاضر في للتفكر ووسيیلة ذذلك ووااتخاذذ االماضي إإلى االنظر على مؤخرااً  نظمت االتي االفنيیة

ً  االعالم يیجوبونن اعليیهھ ناالقيیميی فإنن ٬، ااألررشيیفيیة االمعاررضض  قبل٬، من أأحد إإليیهھا يیلتفت لم فنيیة وومشاهھھھد االنسيیانن ططي ظظلواا فنانيین عن بحثا



	   	  

	  

 وواالكتابب االمعرضض٬، ووهھھھذاا. االفنيیة ااألعمالل ووااقتناء االنصوصص وونشر االمعلوماتت ووتجميیع االبحث على وواالجهھد االوقت االمؤسساتت ووتنفق

 االتي االجمعيیة وواالذااكرةة االتارريیخيیة٬، وواالمحفوظظاتت االمعرووضاتت بيین للربط للزوواارر ددعوةة بمثابة هھھھو معهھ٬، بالتزاامن سيیصدرر االذيي

ً  تفصيیالً  أأكثر بحثي مشرووعع بداايیة يیمثل ووهھھھو ٬،االجماعيوو االفردديي االمستويیيین على حواارر ذذلك عن وويینشأ. تمثلهھا .ووعمقا  

 حيیث االماضي نناالقر ثمانيینيیاتت في ااإلماررااتت ددوولة في نظمت االتي االتارريیخيیة االمعاررضض من ررؤؤيیتهھا االقاسمي حورر االشيیخة ووتستمد

 أأساسس على ااألعمالل بعض تنظيیم سيیتم. ااألعمالل بيین رروواابط خلق على وواالتشجيیع االجماليیة االتجربة ووفق االمعرضض بتنظيیم ستقومم

 بيین االمزااووجة تتم فيیما االذااتي٬، االتفردد عناصر إإبراازز بهھدفف أأبدعهھا٬، االذيي االفنانن أأساسس على ااألعمالل بعضوو ٬،االمشتركة فكاررااأل

 يیعطي لكي لألعمالل) االتارريیخي( االكروونولوجي عاالتوززيی عن االمعرضض وويینأىى. ااألعمالل بيین ووحواارر تكامل خلق بهھدفف ااآلخر االبعض

ً  االمشاهھھھد  بعضهھا ااستعيیر االتي ااألعمالل٬، ووتعكس. ااآلخر بعضهھا مع حواارر في اللعمااأل من ضخمة مجموعة ووسط بالتجولل إإحساسا

ً  نفسهھم٬،أأ االفنانيین من ووكذلك االخاصة االمقتنيیاتت ووأأصحابب فنيیة مؤسساتت من  وواالفترااتت وواالشكليیة االمفاهھھھيیميیة ااألساليیب في  كبيیرةة تنوعا

  .وواالوسائط االزمنيیة

. ااإلماررااتت ددوولة في االفني االمشهھد على االضوء تسليیط جانب إإلى للفنانن االفنيیة االتجربة تعكس أأنن االمعرووضاتت ااختيیارر في ووررووعي

 االنحت تضمنت االمبكرةة أأعمالهھما أأنن إإال االتسعيینيیاتت٬، منذ اششاالقم أأوو االوررقق على يیعمالنن ظظال مثال٬ً، سالم٬، االرحيیم ووعبد مكي فنجاةة

 أأعمالهھ كانت حيین في االمحيیطة٬، االبيیئة من عليیهھا يیعثر االتي االقطع على يیعمل ااألخيیرةة االسنوااتت في ظظل يیوسف وومحمد. وواالنقش

 االتصويیريیة االرسومم لىع االشيء نفس يیقالل ننأأ وويیمكن. االخشب على منحوتاتت ووتتضمن ٬،يياالتقليید ااألسلوبب نحو أأكثر تنحو االبوااكر

ً  االيیومم أأصبح أأنهھ مع 1968 عامم إإلى بعضهھا تارريیخ يیعودد وواالتي االريیس٬، االقاددرر لعبد  االطبيیعيیة للمشاهھھھد برسوماتهھ أأكثر معرووفا

 ووبيین االقماشش على االمغلي االكتانن بذرر ووززيیت االزنك بيین تجمع شريیف لحسن أأعمالل بيین أأخرىى مزااووجة ووثمة. ووتجريیديیاتهھ

"N o t e b o o k s"،منذ أأوواائل االثمانيیناتت. عليیهھا يیعمل ظظل ةسلسل ووهھھھي ٬

 وواالتي االتشكيیليیة للفنونن ااإلماررااتت لجمعيیة ااألررشيیفيیة االمحفوظظاتت على كبيیرااً  ااعتماددااً  بحثهھا في االقاسمي حورر االشيیخة ااعتمدتت ووقد

ً  تضم  ووأألبوماتت االكتالوجاتت عن فضالً  ووااألددبب٬، وواالمسرحح االبصريیة االفنونن في وواالعربيیة ااإلنجليیزيیة باللغتيین االكتب من هھھھائالً  مخزوونا

 1980 عامم إإنشائهھا منذ االجمعيیة هھھھذهه ظظلت ووقد. االثمانيیناتت منذ االجمعيیة عن تصدرر االتي االفصليیة" تشكيیل" مجلة من وونسخ االصورر

.للفنونن ووحاضنة كرااعيیة ااإلماررااتي االفني االمشهھد في مؤثرااً  ددووررااً  تلعب رربحيیة غيیر كمؤسسة االشاررقة٬، في  

االمفوضض مؤسس مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن٬، مة بنت حمداانن آآلل نهھيیانن٬، االشيیخة سال صرحتوومن جانبهھا٬، 

أأنن ٬، في بيینالي االبندقيیة االراابعة في معرضض االفنونن االدوولي نا ٬، في مشارركتناإإنهھ لمن ددووااعي فخر" قائلة: ٬،االرسمي للجناحح االوططني

ديیدةة للشيیخة حورر ووقدررااتهھا االقيیادديیة نفتخر بأنن مع االشيیخة حورر االقاسمي٬، االقيیِّمة على االجناحح االوططني. فبفضل االرؤؤيیة االس نعمل

نعرضض االعديید من ااألعمالل االمهھمة االتي تمثل فترةة مفصليیة في تارريیخ االمشهھد االفني ااإلماررااتي ووأأنن نخلق توااصالً مع أأجيیالل 

االمستقبل." ووأأضافت قائلة: "إإنني أأحيیي مساهھھھماتهھا ووجهھوددهھھھا في سبيیل ااالررتقاء بالفنونن في االمنطقة ككل."

 250عمال٬، ووقد ااستوحي تصميیمهھ من ررؤؤيیة ووفكرةة االمعرضض٬، وويیهھدفف لتحقيیق ااالستفاددةة االقصوىى من  100معرضض أأكثرمن االيیضم 

ً هھھھي مساحة االجناحح االوططني ااإلماررااتي ووحمايیة االجدرراانن االتارريیخيیة لموقع االبيینالي٬، وويیتم ذذلك بتركيیب شبكة من االعناصر  مترااً مربعا

االتصميیم ما بيین منصاتت عرضض حرةة وونظامم تعليیق مخاصص ووقبابب مجوفة من أأجل االرأأسيیة االمتحركة ووأأررضيیة مرتفعة. وويیجمع 

  عرضض أأمالل فنيیة مختلفة.

هھھھنا وويیمكنن االتعررفف على االسيیرر االذذااتيیة للفنانيینن االمشارركيینن  

	  

–مايیوو  9لساددسس وواالخمسيینن سيینعقدد منن خاللل االفتررةة منن جدديیرر بالذذكرر أأنن بيینالي االبنددقيیة اا  منووستكونن االفترةة . 2015نووفمبرر  22 

االبنددقيیة ااالفتتاحح االرسمي للجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت في بيینالي  ٬، أأمامخصصة لالفتتاحح االرسمي للبيینالي مايیو 8ووحتى  مايیو 5



	   	  

	  

.2015يیوو ما 7في تمامم االرراابعة وواالنصفف منن عصرر االخميیسس االموواافقق فسيیتمم   

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٬، االملكيیة ااألكادديیميیة من االرسم في ووددبلومم ٬،)2002( لندنن االجميیلة٬، للفنونن

 على قيیمة تعيیيینهھا تم 2003،٬ االعامم في). 2008( لندنن للفن٬، االملكيیة ااألكادديیميیة من معاصراال 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 ناالفنانيی 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 ووأأشكالل جواانجو في االدووليیة بيینالي وومؤسسة برليین٬، في االمعاصر االفن

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

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

.يیرههووتطو في االبالدداالثقافي  قوااعد متيینة لدعم االتنوعع

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

 ووززااررةة من ووبدعم ٬،مهھامم االمفوضض االرسمي للجناحح االوططني في بيینالي االبندقيیة نهھيیانن آآلل حمداانن بنت سالمة مؤسسةتتولى 

في ددوولة ااالماررااتت االعربيیة االمتحدةة. االمجتمع ووتنميیة وواالشبابب االثقافة

www.nationalpavilionuae.orgةة االموقع ااإللكترووني ٬، يیرجى ززيیارراالمعلوماتت من لمزيیدل 	  

|  فيیسبوكك من على كل ااإلماررااتت لدوولة االوططني االجناححيیرجى االتوااصل معنا عبر صفحاتت  اتت٬،محاددثللمشارركة في اال

	االوسم ووااستخداامم تويیتر|  يینستاجرااممإإ  #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 2009لوططني ضمن فعاليیاتت االمعرضض االدوولي للفنونن في بيینالي االبندقيیة في ااألعواامم بيینالي االبندقيیة٬، حيیث شارركك االجناحح اا

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

ووهھھھو برنامج يیتيیح االفرصة للشبابب وواالشاباتت  وويیقومم مكتب االجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت أأيیضأ بتنظيیم برنامج االتدرريیب في االبندقيیة٬،
ااإلماررااتيیيین وواالمقيیميین في االدوولل منذ فترةة ططويیلة٬، وواالذيین لديیهھم شغف االمشارركة في االبراامج االثقافيیة وواالفنيیة على االمستوىى االدوولي٬، 

ااإلماررااتت في بيینالي  ووذذلك من خاللل قضاء فترةة تدرريیبيیة لمدةة شهھر كامل في مديینة االبندقيیة٬، إلددااررةة معرضض االجناحح االوططني لدوولة
االبندقيیة وواالمشارركة في براامج تعليیميیة مكثفة.

	  

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

ااالستثمارر في مستقبل ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة من خاللل ااالستثمارر في االعنصر االبشريي" ووتحقيیقاً لهھذاا االهھدفف٬، تعمل “
.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  2006نطلقت ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنميیة االمجتمع في االعامم اا
توااجهھ شبابهھ االمزددهھھھر ووحرصاً على ترااثث االدوولة ووحيیاتهھا االثقافيیة. تهھدفف االوززااررةة إإلى إإنعاشش ترااثث ددوولة ااإلماررااتت االزااخر من خاللل 

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

يین ااالتصالل االثقافي٬، فهھي تعمل باستمراارر على بناء إإططارر متكامل لتوفيیر ساهھھھمت االوززااررةة في تجديید ووإإثرااء ووسائل وومضام
االمعلوماتت. االمفّصلة بخصوصص االثقافة وواالشبابب وواالتنميیة ااالجتماعيیة في االدوولة. ووإإلى ذذلك تنظم االوززااررةة نشاططاتت ووتطورر آآليیاتت 

تمكنهھا من تأميین االدعم االالززمم لتحقيیق أأهھھھداافهھا.

في بيینالي االبندقيیة االدوولي للفنونن 56. االمعرضض االـ 4
وويیعتبر من أأهھھھم ووأأقدمم معاررضض االفن االمعاصر في االعالم. ووتتوااصل فعاليیاتت االمعرضض  1895يیعودد تارريیخ بيینالي االبندقيیة إإلى االعامم 

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

وواالموسيیقى وواالمسرحح وواالرقص. االفيیلم

	  


