
	  

	  

 

 

منن "االمعررضض  56االددووررةة االجناحح االووططني لددوولة ااإلماررااتت في بيینالي االبنددقيیة يیختتمم مشارركتهھ في 

االددوولي للفنوونن"  

مؤؤسسة االشاررقة للفنوونن تستضيیفف معررضض "حوولل االمعاررضض في ااإلماررااتت"  

- ٢۲٠۰١۱٥نووفمبرر  ٢۲٦  

االددوولي  االبنددقيیة مشارركتهھ في االددووررةة االساددسة وواالخمسيینن منن "االمعررضضفي بيینالي ة بيیاالووططني لددوولة ااإلماررااتت االعرر االجناححااختتمم 

االمعاررضض في ااإلماررااتت" وواالذذيي منن االمقرررر أأنن تستضيیفهھ "مؤؤسسة االشاررقة للفنوونن" في ددوولة "حوولل للفنوونن" مع اانتهھاء معررضض 
فبرراايیرر 20ااإلماررااتت بيینن  . 2016مايیوو  20وو -  

 500,000أأكثرر منن ٬، ووااستقططبب 2015نووفمبرر  22إإلى  مايیوو 9يیشارر إإلى أأنن معررضض بيینالي االبنددقيیة أأقيیمم خاللل االفتررةة بيینن 

ززاائررااً.  

حمدداانن آآلل نهھيیانن" ووبددعمم منن ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنميیة االمجتمع مهھامم االمفووضض االررسمي للجناحح  ووتوولتت "مؤؤسسة سالمة بنتت
تحتت إإشرراافف االقيیمم على  دديي آآررمي) بمدديینة االبنددقيیة ياالبنددقيیة٬، وواالذذيي أأقيیمم في أأررسيینالل (سالاالووططني لددوولة ااإلماررااتت في بيینالي 

االمعررضض االشيیخة حوورر االقاسمي٬، ررئيیسس وومدديیرر مؤؤسسة االشاررقة للفنوونن.  

 ة٬،ووقدّدمم االمعررضض لمحة شاملة عنن مررااحلل تططوورر معاررضض االفنن االمعاصرر في ددوولة ااإلماررااتت على مددىى ااألعوواامم ااألرربعيینن االماضيی

ً  لل جمعهھ بشكلل غيیرر مسبووققمنن خال عمالً تمم تررتيیبهھا بحيیثث تشكلل حووااررااً بيینن االفنانيینن وومختلفف  100لما يیززيیدد على  تجميیعا

ووتقددمم فيیهھ أأعمالل لخمسة عشرر فناناً   ٬،االضووء على تنووعع االمشهھدد االفني في ددوولة ااإلماررااتت ووتارريیخهھ .ووسلططاالمماررساتت االفنيیة
هللا  عبدد محمدد االقصابب٬، محمدد االسعدديي٬، هللا عبدد االرريیسس٬، االقاددرر عبدد االحليیانن٬، إإماررااتيیاً هھھھمم: أأحمدد ااألنصارريي٬، أأحمدد شرريیفف٬، مووسى

 مكي٬، نجاةة االددكتووررةة كاظظمم٬، محمدد شرريیفف٬، حسنن سرروورر٬، عبيیدد سالمم٬، عبدد االررحيیمم ززيینلل٬، االررحمنن عبدد جووهھھھرر٬، سالمم بوو لحيیة٬،

.يیووسفف محمدد وواالددكتوورر  

االشيیخة سالمة بنتت حمدداانن آآلل نهھيیانن٬، مؤؤسسس مؤؤسسة سالمة بنتت حمدداانن آآلل نهھيیانن٬، االمفووضض االررسمي للجناحح االووططني٬،  صررحتت

مع االشيیخة حوورر  ناعمل ناقائلة: "إإنهھ لمنن ددووااعي فخررنا ٬، في مشارركتنا االرراابعة في معررضض االفنوونن االددوولي في بيینالي االبنددقيیة٬، أأن

االعدديیدد منن ااألعمالل االمهھمة االتي  ضناعررا فضلل االررؤؤيیة االسدديیددةة للشيیخة حوورر نفتخرر بأنناالقاسمي٬، االقيیِّمة على االجناحح االووططني. فب

تمثلل فتررةة مفصليیة في تارريیخ االمشهھدد االفني ااإلماررااتي ووأأنن نخلقق تووااصالً مع أأجيیالل االمستقبلل." ووأأضافتت قائلة: "إإنني أأحيیي 

مساهھھھماتهھا ووجهھووددهھھھا في سبيیلل ااالررتقاء بالفنوونن في االمنططقة ككلل."  

مددتت االشيیخة حوورر االقاسمي في بحثهھا ااعتماددااً كبيیررااً على االمحفووظظاتت ااألررشيیفيیة لجمعيیة ااإلماررااتت للفنوونن االتشكيیليیة وواالتي ووقدد ااعت

 ً منن االكتبب باللغتيینن ااإلنجليیززيیة وواالعرربيیة في االفنوونن االبصرريیة وواالمسررحح ووااألددبب٬، فضالً عنن االكتالووجاتت ووأألبووماتت  تضمم مخززوونا

عنن االجمعيیة منذذ االثمانيیناتت. ووقدد ظظلتت هھھھذذهه االجمعيیة منذذ إإنشائهھا  كلل ثالثة شهھوورراالتي تصددرر  كيیلل"االصوورر وونسخ منن مجلة "تش

في االشاررقة٬، كمؤؤسسة غيیرر رربحيیة تلعبب ددووررااً مؤؤثررااً في االمشهھدد االفني ااإلماررااتي كررااعيیة ووحاضنة للفنوونن. 1980عامم   

 



	  

	  

اسمي٬، إإلى جانبب عدددد منن االفنانيینن االقحوورر شيیخة للتضمنن سلسلة مقاالتت وومساهھھھماتت يیحوولل االمعررضض بب يیكت ووتمم إإصدداارر

لمتجرر االكتبب "كوويیننج  االمووقع ااإللكترروونيعبرر  كتيیبباالمشارركيینن ووبعضض االموواادد ااألررشيیفيیة االقدديیمة. وويیمكنن للمهھتميینن شررااء اال

	Koening" بووكسس"  Books "http://bit.ly/koenigde	  (order	  #1536407)  

مايیوو. ووستقوومم مؤؤسسة  ٢۲٠۰إإلى  ررفبرراايی ٢۲٠۰منن  "حوولل االمعاررضض في ااإلماررااتت”معررضض وومنن االمقرررر أأنن تستضيیفف "مؤؤسسة االشاررقة للفنوونن" 

االشاررقة للفنوونن باإلعالنن عنن االمززيیدد منن االتفاصيیلل في االفتررةة االقاددمة.  

عن االقيیّم على االمعرضض  

 للفنوونن سليیدد كليیة االفنوونن منن في بكالوورريیووسس على حاصلة فنانة للفنوونن٬، االشاررقة مؤؤسسة وومدديیرر ررئيیسس االقاسمي حوورر لشيیخةاا

 االفنن تقيیيیمم في ماجستيیرر على حصلتت )٬، كما2005لنددنن ( للفنن٬، االملكيیة ااألكادديیميیة منن االررسمم في ووددبلوومم ٬،)2002( لنددنن االجميیلة٬،

ذذلكك االحيینن  وومنذذ االشاررقة بيینالي على قيیمة تعيیيینهھا تمم 2003،٬االعامم  في). 2008( لنددنن للفنن٬، االملكيیة ااألكادديیميیة منن االمعاصرر

 االشاررقة جامعة في وواالتصميیمم االفنوونن لكليیة ااالستشارريي االمجلسس ررئيیسس ووهھھھي .االبيینالي كررئيیسة االقاسمي ااستمررتت االشيیخة حوورر

 أأنهھا عضوو ووكما في بكيینن٬، االمعاصرر للفنن أأوولنزز وومرركزز االهھندد٬، في" خووجج"االددووليیة االفنانيینن االمجلسس ااالستشارريي٬، رراابططة ووعضوو

 في االددووليیة بيینالي وومؤؤسسة بررليینن٬، في االفنن االمعاصرر وومعهھدد نيیوويیوورركك في" 1إإسس بي" االمعاصرر االفنن متحفف منن كلل إإددااررةة مجلسس

االوططني في االجناحح االقاسمي أأوولل إإماررااتيیة تتوولى مهھامم االقيیمة على معررضض  حوورر ووتعتبرر االشيیخة. بيیررووتت في أألوواانن ووأأشكالل جوواانجوو

بيینالي االبندقيیة.

االبندقيیة لدوولة ااإلماررااتت في بيینالي االوططني االجناحح

 س االجناحح االوططني لدوولة ااإلماررااتت بهھدفف ددعم االحركة االفنيیة في ددوولة ااإلماررااتت على االمستوىى االدوولي ووتأسيیس قوااعد متيینة لدعم االتنوععيیتأستم 

.ووتططوويیررهه في االبالدداالثقافي   

منن خاللل إإقامة جناحح ووططني في  2009ووكانتت أأوولل مشارركة لددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة في بيینالي االبنددقيیة في االعامم 
ووقدد جميیع ددووررااتت االمعررضض االفني.  فياالددوولي للفنوونن٬، ووااستمرر االجناحح االووططني في االمشارركة منذذ ذذلكك االحيینن  35االـ االمعررضض 

بيیة االمتحددةة ألوولل مررةة في االمعررضض االددوولي للعماررةة. ددوولة ااإلماررااتت االعرر مشارركة 2014االعامم  شهھدد  

 االثقافة ووززااررةة منن ووبددعمم ٬،مهھامم االمفووضض االررسمي للجناحح االووططني في بيینالي االبنددقيیة نهھيیانن آآلل حمدداانن بنتت سالمة مؤؤسسةتتوولى 

في ددوولة ااالماررااتت االعرربيیة االمتحددةة. االمجتمع ووتنميیة وواالشبابب  

www.nationalpavilionuae.org ااإللكتررووني االمعلووماتت٬، يیررجى ززيیاررةة االمووقع منن للمززيیدد 	  

	  

- -اانتهھى  

 

	  


