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الحیاة  " نورة الكعبي تفتتح معرض الجناح الوطني..  مؤسسة سالمة بنت حمدان

" في بینالي البندقیة ما وراء العمران الشاھق  

 

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزیرة الثقافة وتنمیة مایو //  24 البندقیة في   
الحیاة ما وراء  "شعار  تحت المعرفة الیوم معرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات

للمعرض الدولي للعمارة في بینالي /  16 /الدورة الـوالمشارك في  " العمران الشاھق
  البندقیة

مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفوض الرسمي للجناح الوطني وتتولى  
 لدولة اإلمارات في بینالي البندقیة بدعم من وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة.

الروابط الممتدة بین البیئة العمرانیة والحیاة الیومیة  الضوء على  المعرضیسلط و 

في دولة اإلمارات عبر سلسلة من الصور والرسومات الفنیة والخرائط البسیطة 
مجسمات ثالثیة األبعاد.الو  

مؤسس " مؤسسة سالمة بنت  ،وقالت سمو الشیخة سالمة بنت حمدان آل نھیان 

مشاركة األولى في بینالي المنذ  " في تصریح بھذه المناسبة .. ،حمدان آل نھیان
.. قدم الجناح الوطني لدولة اإلمارات سلسلة من المعارض التي 2009البندقیة عام 

من األطیاف الثقافیة بدایة من الموضوعات التاریخیة وصوال واسعة غطت مجموعة 
لمشھد المعماري إلى المحطات المعاصرة مما أسھم في رسم مالمح وتعزیز ا

 المتطور في دولة اإلمارات ".

إلى أن معرض ھذا العام یضم بحثا متعمقا ومتواصال یعد جزءا  سموھا وأشارت
أساسیا في فھم المشھد الحضري في دولة اإلمارات في الوقت الذي نحتفي فیھ 

في مدن اإلمارات ".العفویة والبساطة باإلنسانیة و  

م دراسات حاالت وروایات شخصیة تفصیلیة ونوھت سموھا بأن المعرض یقد 
 ورؤیة شاملة حول عالقة البیئة العمرانیة والطبیعیة مع الحیاة االجتماعیة.

أسالیب مختلفة في الرصد المیداني والتخطیط المكاني بھدف أوضحت أنھ تم اعتماد و
ة في توثیق وتحلیل السمات المادیة للبیئة العمرانیة والطبیعیة ورصد الحیاة الیومی

أربعة أجزاء من البیئة العمرانیة والطبیعیة تتمثل في األحیاء السكنیة وشبكة الطرق 
.والسكك والمربعات السكنیة والمواقع الطبیعیة  

سعادة صقر ناصر الریسي ..  معرض الجناح الوطني كل من فعالیات افتتاححضر 
قنصل عام دولة سفیر الدولة لدى جمھوریة إیطالیا وسعادة عبدهللا حسن الشامسي 

اإلمارات لدى میالنو والشیخة حور بنت سلطان القاسمي رئیسة مؤسسة الشارقة 
 للفنون والسیدة أنجیال مجلي المدیر التنفیذي لدى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان.
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ــ في تصریح لھا بھذه  قالت معالي نورة الكعبي وزیرة الثقافة وتنمیة المعرفةو  
ونحن نحتفي بعام زاید  " الحیاة ما وراء العمران الشاھق ي معرض "یأت "المناسبة ــ 

" طیب هللا ثراه الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان المغفور لھ ذھان رؤیة إلى األلیعید .. 

مؤسس دولة اإلمارات العربیة المتحدة التي ارتكزت على قناعة راسخة بأن  "
ادة في أرجاء المجتمع محور أساسي السعأجواء احتیاجات المواطنین والمقیمین وبث 

في الدولة. في جھود التنمیة الحضریة  

بالمجتمعات المتنوعة والحیویة التي تتمیز بھا دولة یحتفي  المعرضوأشارت إلى أن 
 مسیرتھ الناجحة مؤكدا إرث وعاما تلو اآلخر یواصل الجناح الوطني. اإلمارات.

الفرید ومسلطا الضوء على مستوى الحوار الحضاري المتطور في دولة  اإلمارات
.اإلمارات  

منصة مثالیة إلبراز ثراء المشھد المعماري یعد بینالي البندقیة وأضافت معالیھا أن   
.من مختلف دول العالم " في دولة اإلمارات أمام الجمھور  

باحث وأستاذ جامعي  ــ ضيمن جانبھ قال القیم الفني للمعرض الدكتور خالد العو  
لبرنامج التنمیة  امساعد اإماراتي مختص في التنمیة الحضریة المستدامة ویعمل أستاذ

والتكنولوجیا   للعلوم خلیفة التابع لجامعة ،" معھد مصدر الحضریة المستدامة لدى "

نافذة أمام زواره لیتعرفوا على بساطة المظاھر یفتح معرض الجناح الوطني ــــ إن 
یر المعروفة في دولة غالحیاتیة والمشھد العمراني في المجتمعات الحضریة 

ط الضوء على المناطق الكامنة وراء األبنیة الشاھقة والمشھد لكما یس. اإلمارات.
. المعماري الضخم والمعتاد في دولة اإلمارات  

ذات السمات  الستكشاف ھذه المناطق المتواضعةوأضاف أن المعرض یعد فرصة   

ھذه مشیرا إلى أن  ،السكنیة بدایًة من السكك ووصوالً إلى األحیاء ،الجتماعیة.. ا

المجتمعات النابضة بالحیویة تشكل البدایة نحو رسم مالمح المدن وھذا ما یؤكده 
". المعرض باعتبار ذلك ركنا ھاما في وتیرة الحیاة الیومیة داخل دولة اإلمارات  

" المعرض الدولي للفن " خالل  امعرضا وطنی استضاف الجناح الوطنيیذكر أن   

دورات المعرض الدولي للعمارة منذ إضافة إلى  2009في جمیع دوراتھ منذ عام 
فیما یعد بینالي البندقیة أحد أھم الفعالیات الفنیة والثقافیة في العالم . و.2014عام 

/  60/  ھذا العام مجموعة من المعارض المعماریة التي تمّثل أكثر منیستضیف 

 نوفمبر / من شھر 25/ من شھر مایو إلى /  26ابتداء من یوم /  ویفتح أبوابھ دولة

.2018 عام  

 انتھى
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