
	
	

	

 
خالد العوضي تحت إشراف القیّم الفني  

یسلط  2018معرض الجناح الوطني لدولة االمارات في بینالي البندقیة 
  الضوء على المظاھر الحیاتیة خلف المشھد العمراني المعتاد

 
 للفن المادیة األبعاد بین الممتدة الروابط یستكشف "الشاھق العمران وراء ما ةالحیا" معرض •

الیومیة الحیاة في الحیوي التناغمو واألماكن المعماري  
ً مھندسیُعد وأستاذ جامعي إماراتي،  باحثالدكتور خالد العوضي،  • ً معماری ا ً ومخطط ا ً ومصمم ا  ا

ً حضری لدى "معھد مصدر" في  ةالتنمیة الحضریة المستدام برنامجل اً مساعد اً أستاذویعمل  ،ا
"جامعة خلیفة للعلوم والتكنولوجیا"التابع لـأبوظبي   

– مایو 26 الفترة خالل البندقیة بینالي في للعمارة الدولي للمعرض 16الـ الدورة تُقام •  نوفمبر 25 
2018  

 
2018 فبرایر 20 اإلمارات،  

في  لمعرض الدولي للعمارةاخالل مشاركتھ في  العربیة المتحدةیستضیف الجناح الوطني لدولة اإلمارات 
ً بعنوان  2018بینالي البندقیة  أنماط ء على الضو یسلّط حیث ،"الشاھق العمران وراء ما ةالحیا"معرضا
 في ةالضخم المشاریع و الشاھقة المباني مفھوم على المرتكز المعتاد العمراني المشھد وراء ةالحیاه الكامن

بحجم  ةفن العمارة والتصمیم الغیر مرتبط خصائص براز دورإ إلىھدف المعرض ی .االمارات دولة
، كما یرصد على المتنوعة  داخل المجتمعات ةفي رسم مالمح الحیاة الیومیالبنیان والتي بدورھا تساھم 

المرتكز على حجم البنیان  ،مزایا وأنماط العمارة خارج نطاق المشھد العمراني المألوف وّجھ الخصوص
في مختلف األماكن والمناطق " تعزیز وتیسیر األنشطة االجتماعیة "الیومیةوتأثیرھا في  ،الشاھق الضخم

بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.  
 

انب الجو ةمن خالل دراس ةالیومی ةعلى صور من الحیا للتعرف ةفي رحلوسیأخذ المعرض زّواره 
الحیاة الیومیة العفویة غیر الرسمیة للمجتمع  یقاعإ المؤثرة في تشكیلالعمراني والمختلفة للتخطیط 

العمراني من المشھد  المأخوذة المختلفةمجموعة من األماكن  دراسة من خالل سیتم رصد ھذاو .المحلي
 ،األزقة القدیمة، مراكز المدن في الماضي، المتنوع بدولة اإلمارات، ویشمل ذلك األحیاء السكنیة

.كالمناطق الجبلیة والزراعیة ةضافة الى البیئات الطبیعیإلباالعامة  ساحاتوال ،المیادین  
 

 الرصد في متطّورة بحث أسالیب على اعتمد الذي ،"الشاھق العمران وراء ما ةالحیا" ویقدم معرض
 جانب إلى الرسمیة غیر العفویة ةالیومی ةوالحیا المادیة السمات عن شاملةً  رؤیةً  والتخطیط، المیداني
 بالدولة المعماري المشھد من مھم جزء رسم في كبیر بدور ساھمت التي والتصمیمیة المعماریة التقالید
 على المؤثرة المعماریة شاھدالم استكشاف إلى زّواره المعرض ویدعو .ةالضخام على مرتكز الغیر
 السائدة والمفاھیم التصورات إلى نظراً  كبیر باھتمام ىتحظ ال عادةً  التيو المجتمع ألفراد الیومیة ةالحیا

.العمران ةحداث و ةالضخام على المرتكزة  
 

ي إماراتي یعمل وأستاذ جامع باحثوھو الدكتور خالد العوضي، المعرض مھمة اإلشراف على ویتولّى 
التابع لـ"جامعة خلیفة  لدى "معھد مصدر" في أبوظبي التنمیة الحضریة المستدامة برنامجلأستاذاً مساعداً 

.للعلوم والتكنولوجیا"  
 



	
	

	

معرض الجناح الوطني في بینالي البندقیة لالدكتور خالد العوضي، القیّم الفني وبھذه المناسبة، قال 
بإذن هللا الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان، رحمھ المغفور لھ كانت لدى " :2018 هللا،  مؤسس  
دولة السعادة أجواء بث تتمحور حول التخطیط الحضري في رؤیة فریدة  ،اإلمارات العربیة المتحدة 

على رأس المواطنین والمقیمین  وضع احتیاجاتمن خالل اإلمارات في دولة نسیج المجتمع وتوطید 
ً مع ھذه الرؤیة الحكیمة .والتخطیط الحضري التصمیم المعماريأولویات  العدید من  تجاء، وانسجاما

. ةنوعومت مجتمعات حیویة ظھورفي كما ساھم  ،مع متطلبات المجتمع وافقتلتالعمرانیة المخططات 
المتواضعة وغیر  البسیطة نظرة شاملة عن المناطقلیقدم لنا  محتویاتھبین ھذا المعرض  یجولو

ً بذلك الضوء على الروابط الممتدةالمعروفة في دولة اإلمارات خارج  بین التواجد العمراني ، مسلّطا
". ةالیومی ةیقاع الحیاإو ةالمشاریع الكبیرالمتمثلھ في ناطحات السحاب و الشاھقوالبنیان  ةالضخام  

 
خلود العطیات، مدیر الفنون والثقافة والتراث في مؤسسة سالمة بنت حمدان آل  ومن جانبھا، قالت

إبراز على في بحثھ  يلم یرتكز الدكتور خالد العوض" :، المفّوض الرسمي للجناح الوطنينھیان
ً آخراً أبعادھا المادیة، إنما معماریة والتصامیم ال والحیاة بتسلیط الضوء على السلوك اإلنساني سلك دربا
 ثراء المشھد العمراني في دولة اإلماراتوواضحة تؤكد للزّوار لیقدم لنا صورة كاملة المجتمعیة 

المبتكر وال شك أن ھذا البحث . التي عادةً تكون غیر دقیقة  السائدة والمفاھیم دحض التصورات المسبقةوت
في المنطقة".الحضري رفع الوعي حول فن العمارة والتطّور جھود ضمن سیشكل قیمة استثنائیة   

 
–مایو  26للمعرض الدولي للعمارة في بینالي البندقیة خالل الفترة  16وتُقام الدورة الـ  نوفمبر  25 

بإشراف القیمتین الفنیتین إیفون فاریل وشیلي ماكنامارا من " بال حدود "مساحاتتحت شعار   2018
مؤسسة "غرافتون أركتیكتس". وسیقدم كل جناح وطني مشارك بھذا المعرض رؤیتھ حول الھدف 

في الربط بین التاریخ والشعوب في شتى األماكن وعبر  فن المعماريالرئیسي المتمثّل في إبراز قدرة ال
حقب الزمنیة.مختلف ال  

 
نبذة عن الدكتور خالد العوضي  

في التنمیة الحضریة المستدامة، فضالً مختص  وأستاذ جامعي إماراتي باحثالدكتور خالد العوضي، 
 كونھ مھندس معماري متدّرب ومخطط ومصمم حضري. ویعمل الدكتور العوضي كأستاذ مساعد

التابع لـ"جامعة خلیفة للعلوم  في أبوظبي لدى "معھد مصدر" التنمیة الحضریة المستدامة برنامجل
. األول من نوعھ على مستوى المنطقة التنمیة الحضریة المستدامة أسس برنامجوالتكنولوجیا"، حیث 

وتركز أبحاثھ على التصمیم الحضري واإلسكان والتخطیط العمراني، مع التركیز بشكل خاص على 
مة. العالقة بین البیئة المبنیة والتنمیة المستدا  

 
" ضمن "معھد ةالمتقدم ةضي مؤخراً كأستاذ مساعد زائر في "مركز التنمیة الحضریووعمل الع

ماساتشوستس للتكنولوجیا"؛ حیث ركز على مجاالت نمذجة واستكشاف أنماط األحیاء السكنیة المستدامة 
 "بلدیة دبي" وأستاذمعماري لدى في دولة اإلمارات ومنطقة الخلیج العربي عموماً. كما عمل كمھندس 

مساعد في جامعة اإلمارات العربیة المتحدة. وتجدر اإلشارة إلى أن الدكتور العوضي حاصل على 
دكتوراه في التخطیط المجتمعي واإلقلیمي من جامعة "تكساس" في أوستن.  

 
- انتھى  

 
لالستفسارات اإلعالمیة، یُرجى االتصال بـ:  
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