
 
	
	

	
	

	

	
	

  الغانم نجوم جوائزال من العدید على حائزةال المخرجةو الشاعرة

یةالبندق بینالي في المتحدة العربیة اإلمارات دولة لتمثّ   

 خاص تجھیز من مكون فني عمل ،تفلرا وتیل بردویل سام الفنیین القیّمین من كل نسقھی الذي ،المنفرد المعرض ھذا ضمی
ً  صمم بالموقع   البندقیة بینالي في اإلمارات لدولة الوطني للجناح خصیصا

 البندقیة بینالي في اإلمارات لدولة الوطني للجناح الفنیان مانالقیّ  ،تفلرا وتیل بردویل سام وّجھ :2019 ینایر  29 أبوظبي،
 المتحدة العربیة اإلمارات دولة لتمثیل الغانم نجوم الجوائز من العدید على الحائزة والمخرجة الشاعرة إلى الدعوة ،2019
.الموقعب صاخ فیدیو تجھیز من مكون فني بعمل وتكلیفھا البندقیة بینالي في الوطني جناحھا في  

 شعریة دواوین ثمانیة جعبتھا في تمتلك ،جیلھا أبناء أصوات أبرز أحدو مرموقة أفالم مخرجةو شاعرة الغانم نجوم تُعد
 العربي الشعر فن في جدیدة أشكال تعزیز في المساھمة حیث من األھمیة بالغة مكانة خاللھا من رسخت ،بھا ىمحتفـ

 والوثائقیة الطویلة فالماأل من اً عدد ،الجوائز من العدید على حائزة أفالم انعةص بوصفھا ،الغانم نجوم أخرجتو .المعاصر
) 2014" (قریبة سماء" أفالمھا بین ومن .المجتمعیة األعرافو أخرى مسائل من بھا یرتبط ماو رةدالجن قضایا تناقش التي
 اإلماراتي الفنان بمسیرة یحتفي الذي ،)2017" (حادة آالت"و )2016" (وغبار ومطر عسل"و )2015" (البحر صوت"و

.شریف حسن  

 :2019 البندقیة بینالي في اإلمارات لدولة الوطني للجناح ناالفنی نامالقیّ  ،تفلرا وتیل بردویل سام قال المناسبة، وبھذه
 المحلي یینالمستو على ةمبتكرال السینمائیة الممارساتو اإلبداعیة األدبیة المجاالت من عدد ضمن قّوةوب الغانم نجوم تنشط"

 الشعر السیّما ،اإلبداعیة الفنیة لممارساتھا المحوریة العناصر نطاق توسیع فكرة المعبّرة أعمالھا تتتناول ولطالما .والخلیجي
 الشخصیات حول المؤثّرة اإلنسانیة القصص سرد خالل من البشریة لألحوال التعقید أوجھ ترصد التي السینمائیة واألعمال
 يالفن مجتمعلل ستقدم اإلمارات دولة بھ ستمثل الذي التكلیفي الفني عملال خالل من بأنھا تامة ثقة على ونحن .االستثنائیة
".تخصصاتال متعددوال فریدال فنيال ھامنظور تجّسد صادقةً  ةً صور الدولي  

 رسم في الفنیة ممارساتي في بمعالجتھا أقوم التي اإلبداعیة والمواضیع األشكال ساھمت" :الغانم نجوم قالت جانبھا، ومن
 التي قضیتي كانت ولطالما. التغییر نحو متسارعة بخطوات ماضٍ  مجتمع سیاق في وخاصةً  الشخصیة تجربتي مالمح
 وبقّوة علي انعكس ما وھو العصریة، والتوجھات التقالید بین النظر وجھات لتقریب حلول إیجاد ھو علیھا التركیز أواصل
ً  ذلك ویتضح كفنانة،  القصص على الضوء تسلیط شغف یمتلكني كامرأة، وإنني، .والسینمائیة المكتوبة أعمالي في جلیا
 العمل ھذا إلنتاج للغایة متحّمسة وإنني. السرد تستحق والتي ككل، العربي والعالم مجتمعنا داخل االستثنائیة، النسائیة
".البندقیة بینالي في اإلمارات لدولة الوطني الجناح وفریق فلرات وتیل بردویل سام الفنیین مینالقیّ  مع بالتعاون التكلیفي  

 الرسمي المفّوض نھیان، آل حمدان بنت سالمة مؤسسة في والتراث والثقافة الفنون مدیر العطیات، خلود قالت وبدورھا،
ً  الغانم نجوم الفنانة تقدم": الوطني للجناح ً  نموذجا  اختیار بوقوع سعیدة وإنني. اإلمارات دولة في اإلبداعي مشھدال عن رائعا

 كتاباتھا إن .البندقیة بینالي في اإلمارات دولة بتمثیل ستقوم التي الفنانة لتكون یھاعل فلرات وتیل بردویل سام الفنیین مینالقیّ 
ً  سیتركان السینمائي بداعاإل في واسعةال تھامخیلو المؤثرة الشعریة ً  انطباعا   ".اإلمارات لدولة الوطني الجناح عن رائعا

 بمشاركة ،2019 نوفمبر 24 – مایو 11 من الفترة خالل البندقیة بینالي في للفنون الدولي المعرض من 58 الـ الدورة وتُقام
ً  80 من أكثر ً  جناحا  أحد البندقیة بینالي ویُعد. "لالھتمام مثیرة أزمنة في لتحیوا" شعار تحت ،العالم أنحاء جمیع من وطنیا
.دورة كل في زائر ملیون نصف من أكثر ویستقطب میةالعال الفنیة التظاھرات أبرز  

. المعرفة وتنمیة الثقافة وزارة من بدعم الوطني، للجناح الرسمي المفّوض مھام نھیان آل حمدان بنت سالمة مؤسسة وتتولى
 مقراً  تمتلك وھي ،2009 عام البندقیة بینالي في للفنون الدولي المعرض في مرة ألول حضورھا اإلمارات دولة سّجلت وقد

 ً .للفنون الدولي المعرض في اإلمارات لدولة السادسة المشاركة ھي ھذه وتُعد .األرسنالي منطقة في دائما  



 
	
	

	
	

	

	
	

ً عالمی بھم محتفى مستقلین فنیین مینقیّ و أكادیمیین فلرات وتیل بردویل سام ویُعد  آرت" الفني التقییم منّصة مؤسسا وھما ،ا
 جانب إلى ھامبورغ، في" بالن مون" لدار التابعة الثقافیة المؤسسة یترأسا كما ونیویورك، میونخ ومقرھا ،"أوریانتد ري

 من واسعة لسلسلة الفني التقییم في كالھما تعاون وقد. ببرلین" باو غروبیوس مارتن" متحف في منتسبین فنیین مینقیّ  كونھما
 عدة لدى التعلیمیة المناصب من العدید شغال كما العالمیة، والمؤسسات المتاحف من عدد ضمن المرموقة المعارض
 یمتلكان مرموقین ومحررین مؤلفین فلرات وتیل بردویل سام ویُعد. نیویورك وجامعة لالقتصاد لندن كلیة فیھا بما جامعات،

 الصحف ومقاالت الكتب من ذلك وغیر األكادیمیة اإلصدارات في مشاركاتھم كذل في بما المساھمات من العدید جعبتھما في
.الفنیة والمجالت  

الغانم نجوم  

 من العدید وأنتجت أخرجت الجوائز، من العدید على حائزة إماراتیة، ومخرجة سیناریو وكاتبة وفنانة شاعرة الغانم نجوم تُعد
 سینمائیة مستشارة تُعد فھي أفالمھا، وإنتاج بإخراج قیامھا وبخالف. لطویلةا والوثائقیة القصیرة والروائیة الفنیة األفالم

.اإلمارات دولة في ومھنیة تعلیمیة مؤسسات خدماتھا من تستفید وثقافیة وإعالمیة  

 أعماالً " واألداء اللعب ممارسات: مقص ورقة حجرة" اإلمارات لدولة الوطني الجناح معرض استضاف وأن سبق وقد
.2017 البندقیة بینالي فعالیات خالل الغانم نجوم للفنانة  

 "وغبار ومطر عسل"و ودولیة، إقلیمیة جوائز عشرة على حاز الذي ،)2017" (حادة آالت" فیلم أعمالھا آخر بین من
 جائزة على حاز الذي) 2014" (قریبة سماء" وفیلم وثائقي، فیلم ألفضل اإلبداعیة العویس جائزة على الحائز )2016(

 لدول السینمائي المھرجان في طویل وثائقي فیلم أفضل وجائزة الدولي السینمائي دبي مھرجان في روائي غیر فیلم أفضل
 مھرجان من التحكیم لجنة جائزة على الحائز) 2014(" البحر صوت" وفیلم ؛2016 عام العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس

 جائزة وأبرزھا الجوائز من الكثیر حصد الذي) 2011" (أمل" وفیلم باإلسكندریة المتوسط البحر لدول السینمائي اإلسكندریة
 ومن الوثائقیة األفالم من دالعدی الغانم أخرجت ذلك، عن فضالً . الدولي السینمائي بیروت مھرجان من الخاصة التحكیم لجنة
 وثائقي فیلم أفضل جائزة على الحائز) 2008" (المرید" وفیلم ،)1999" (ضفتین بین ما" وفیلم) 2010" (حمامة" بینھا
.السینمائي أبوظبي مھرجان في طویل خلیجي  

" اللیل على ثقیل لیل" ،)2012" (نفسي في أسقط" فیھا بما شعریة دواوین ثمانیة الغانم كتبت الشعریة، مسیرتھا وفي
" رواحل"و) 2000" (الجلنار منازل"و) 2005" (فیھ أنا لما وصف ال"و) 2008" (البعیدة األشواق مالئكة"و) 2010(
).1989" (الجنّة مساء"و) 1991" (الجرائر"و) 1996(  

 درجة شھادة تحمل كما ،بأسترالیا غریفیث جامعة من السینمائي اإلخراج في الماجستیر شھادة على الغانم حصلت
.بأمیركا أوھایو جامعة من التلفزیوني واإلخراج اإلنتاج في البكالوریوس  
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