
	
	

	

	

 قیمین فلراث وتیل بردویل سام تعیین عن یعلن اإلمارات لدولة الوطني الجناح
2019 للفنون البندقیة بینالي في الوطني الجناح لمعرض فنیین  

 
المستقالن والمحتفى بھم عالمیاً، ھما مؤِسسا منّصة سام بردویل وتیل فلراث األكادیمیان والقیمان الفنیان 

التقییم الفني "آرت ري أوریانتد" كما أنھما رئیسا المؤسسة الثقافیة التابعة لدار "مون بالن" والقیمان 
"الفنیّان المنتسبان في متحف "مارتن غروبیوس باو  

 
2018أكتوبر  2اإلمارات،   

العربیة المتحدة في بینالي البندقیة عن تعیین كل من سام بردویل أعلن الجناح الوطني لدولة اإلمارات 
وتیل فلراث قیمین فنیین للجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة الُمقام ضمن فعالیات بینالي 

وتُعد ھذه ھي المشاركة السادسة لدولة اإلمارات في المعرض الدولي للفنون منذ أن سّجلت  2019البندقیة 
.2009ھا ألول مرة في عام حضور  

 
ویُعد سام بردویل وتیل فلراث أكادیمیین وقیمین فنیین مستقلین یتمتعان بشھرة عالمیة، وھما مؤسسا 

منّصة التقییم الفني "آرت ري أوریانتد"، ومقرھا میونخ ونیویورك، كما یترأسا المؤسسة الثقافیة التابعة 
ھما قیمین فنیین منتسبین في متحف "مارتن غروبیوس لدار "مون بالن" في ھامبورغ، إلى جانب كون

باو" ببرلین. وقد تعاون كالھما في التقییم الفني لسلسلة واسعة من المعارض المرموقة ضمن عدد من 
المتاحف والمؤسسات العالمیة، كما شغال العدید من المناصب التعلیمیة لدى عدة جامعات، بما فیھا كلیة 

ویورك. ویُعد سام وتیل مؤلفین ومحررین مرموقین یمتلكان في جعبتھما العدید لندن لالقتصاد وجامعة نی
من المساھمات بما في ذلك مشاركاتھم في اإلصدارات األكادیمیة وغیر ذلك من الكتب ومقاالت الصحف 

.والمجالت الفنیة  
 

ة سالمة بنت حمدان وبھذه المناسبة، قالت خلود خلدون العطیات، مدیر الفنون والثقافة والتراث في مؤسس
آل نھیان، المفّوض الرسمي للجناح الوطني: "یشكل معرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات منصة 

للحوار الثقافي بین المحلّي والعالمي. ویُعد كل من سام بردویل وتیل فلراث، بما یمتلكون من خبرات 
ى التعریف بالمشھد الفني المعاصر إقلیمیة واسعة، طرفین فاعلین في تعزیز أواصر الحوار الھادفة إل

بدولة اإلمارات الذي سبق ولعبا دورا فاعال بھ. وبدورنا، نتطلع إلى تقدیم رؤیتھما الفریدة أمام الجمھور 
العالمي، الذي یأتي من كل أقطار العالم لحضور فعالیات بینالي البندقیة، عبر معرضنا الوطني القائم على 

".أفكار إبداعیة ودراسات ثاقبة  
 

–مایو  11من المعرض الدولي للفنون في بینالي البندقیة خالل الفترة من  58الـ وتُقام الدورة  نوفمبر  24 
.جناحاً وطنیاً من جمیع أنحاء العالم 80، بمشاركة أكثر من 2019  

 
: ومن جانبھما، قال سام بردویل وتیل فلراث، القیّمان الفنیان لمعرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات

"تعیش دولة اإلمارات حالة استثنائیة من االنتعاش واالزدھار الثقافي انطالقاً من مشھدھا الفني المعاصر 
الذي یتفرد بأسلوبھ ومالمحھ، مدعوماً بنخبة من الفنانین المبدعین والممارسات الثقافیة الرائعة. وقد أتاح 

ن الذین تجاوبوا بشكل الفت وإبداعي مع تطّورات لنا العمل في المنطقة االلتقاء بعدد من الفنانین الممیّزی
المجتمع المحلي المتعدد الثقافات من جھة أخرى. وفي إطار مشاركة دولة اإلمارات للمرة السادسة ضمن 



	
	

	

	

ھذا الحدث العالمي المرموق، فإننا سننتھج رؤیة جدیدة في التقییم الفني بھدف تسلیط الضوء على بعض 
".التي لم تحظ باھتمام بعد ضمن البیئة الثقافیة المتنوعة بدولة اإلماراتالتوجھات الفنیة المتعددة   

 
وعلى مدار السنوات العشر الماضیة، تعاون كل من سام بردویل وتیل فلراث في التقییم الفني ضمن 

مجموعة من المعارض المرموقة في عدد من المتاحف والمؤسسات الثقافیة العالمیة، من بینھا معرض 
-1948فن والحریة: االنشقاق، الحرب، والسریالیة في مصر ("جماعة ال )" و"عندم یتحول النھج 1938

نفرتیتي إن حكت" و"منى حاطوم: و"إلى نموذج: دانسائخوا والتجرید الكوري" و"إعداد األفالم" 
سلسلة . وقد حلّت معارضھما في 2013من بینالي البندقیة  55اضطراب" والجناح اللبناني في الدورة الـ 

ینا ر" مرموقة من المتاحف والمؤسسات الفنیة العالمیة، مثل "مركز بومبیدو" في باریس، ومتحف
" في دوسلدورف 20صوفیا" بمدرید ومتحف إیفام بفالنسیا ومتحف المجموعة الفنیة "كنستاماونج كي 

في  ومتحفي "غوانغجو" و"بوسان" في كوریا الجنوبیة ومتحف تیت لیفربول والمتحف الحدیث
.ستوكھولم  

 
ویُذكر أن أحدث معرض لھما بعنوان "طرق اإلبصار" یتم تنظیمھ حالیاً في رواق الفن بجامعة نیویورك 

فناناً وغیر ذلك من المقتنیات األخرى، ویسدل  26عمالً فنیاً من إبداع  41، حیث یقدم بین أركانھ أبوظبي
ھذا المعرض سابقاً في مؤسسة "آرتر" الفنیة . وقد استُضیف 2018نوفمبر  17الستار على فعالیاتھ في 

-في إسطنبول و"مؤسسة بوغوسیان  .فیال إمبان" في العاصمة البلجیكیة بروكسل   
 

وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفّوض الرسمي للجناح الوطني، بدعم من وزارة 
 ول مرة في المعرض الدولي للفنون عامالثقافة وتنمیة المعرفة. وقد سّجلت دولة اإلمارات حضورھا أل

.، وھي تمتلك مقراً دائماً في منطقة األرسنالي2009  
 

-انتھى-  
  

لالستفسارات اإلعالمیة، یُرجى االتصال بـ:  
 

press@nationalpavilionuae.org		

 
 
 


