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 خاصال يتجھیزال الفني العمل عن النقاب یكشف اإلمارات لدولة الوطني الجناح

 الغانم نجوم والفنانة السینیمائیة والمخرجة الشاعرة إبداع من ،"عبور" بالموقع

البندقیة بینالي في للفنون الدولي المعرض من 58 الـ الدورة خالل

 یُعد وھو ،فلرات وتیل بردویل سام الوطني للجناح ینالفنیّ  مینالقیّ  مع الوثیق بالتعاون وتطویره الفني العمل ھذا إنتاج تم

ً  یخلق بما سینمائیة، لغة عبر المعاصر العربي الشعر مجال في الغانم نجوم لتجربة امتداداً   تجربة على مؤثراً  انعكاسا

.االغتراب

	2019	مایو	7	والبندقیة،	أبوظبي 	أبواب	الجاري	األسبوع	خالل	المتحدة	العربیة	اإلمارات	لدولة	الوطني	الجناح	یفتتح:

	الفني	العمل	یستضیف	حیث	،البندقیة	بینالي	في	للفنون	الدولي	المعرض	من	58	الـ	الدورة	فعالیات	ضمن	قامالمُ 	معرضھ

	12	وعلى	فیدیو	قناتین	على	واحد	آنٍ 	في	منفصلتین	قصتین	تعرض	مصّورةو	غامرة	جدیدة	تجربة	وھو	،"عبور"	يتجھیزال

	الغانم	نجوم	التخصصات	المتعددة	والفنانة	السینمائیة	والمخرجة	الشاعرة	إبداع	من	دقیقة،	26	مدتھ	صوتیة،	قناة 	تم	قدو.

ً 	أنشئ	الذي	الفني	العمل	ھذا	تطویر 	مع	بالتعاون	والبندقیة،	اإلمارات	دولة	في	تصویره	تم	والذي	،الوطني	للجناح	خصیصا

.فلرات	وتیل	بردویل	سام	الوطني	للجناح	الفنیین	القیمین

	سینمائیة	لغة	عبر	المعاصر	العربي	الشعر	مجال	في	الغانم	نجوم	لتجربة	اً امتداد	الجدید	العمل	ھذا	ویعد 	قصیدتھا	باتخاذ.

	تجربة	ھذا	الفیدیو	تجھیز	یستكشف	انطالق،	كنقطة"	القمر	ضوء	یلتقط	العابر"	بعنوان	2009	العام	في	كتبتھا	التي	الجوھریة

	الوقت	في	تُعرضان	كلتاھما	،"خیالیة"	والثانیة"	حقیقیة"	األولى	مختلفتین،	قصتین	حول	الفیلم	بنیة	تتركب.	الكونیة	االغتراب

.المتعاكستین	فسھان	الشاشة	جھتي	على	متتابع،	غیر	سردي	بأسلوب	،لمینیف	شكل	على	ذاتھ

	بینالي	في	اإلمارات	لجناح	فیلم	إنتاج	أجل	من	اإلمارات،	في	تعیش	سوریة	ممثلة	وأمل،	نجوم	جھود"	الحقیقیة"	القصة	تنقل

	من	محاكة	فلك	شخصیة.	الشاقة	رحلتھا	في	،مغّربة	إمرأة	لفلك،	منمطة	جمالیة	ذو	تصویر	فھي"	الخیالیة" القصة	أما.	البندقیة

	مشھد	في	ذروتھ	یبلغ	والذي	،والخیال	الواقع	بین	البریختي		ندماجاال	ھذا	.الدور	ھذا	تلعب	التي	الممثلة	ھي	وأمل	نجوم،	قبل

	الثالث	الفیلم	شخصیات	بین	التوازي	إدراك	إلى	المشاھدین	یدفع	البندقیة،	في	اإلمارات	جناح	إلى	تصل	وھي	فلك	یظھر

:	المشتركة	االزدواجیات	تجربة	نفسھ،	السن	في	وھن	الثالث،	النساء	تربط.	الروائیة	والشخصیة	والممثلة	المخرجة:	الرئیسیة

	.	والتشّرد	االنتماء	والقوة،	الضعف	والظاھر،	المخفي	مثل

	الجناح	جھتي	إحدى	من	الدخول	ّوارالز	یستطیع	حیث	العرض،	مكان	تصمیم	في	كذلك	واالزدواجیة	العبور	تجربة	تنعكس

	أمتار	6و	ارتفاع	أمتار	3	ذات	،كبیرة	بشاشة	متماثلین	نصفین	إلى	العرض	ساحة	تنقسم.	األخرى	الجھة	من	والخروج

	وأمل،	نجوم	بین	الواقعیة،	الفیلم	إنتاج	سیرورة	إلى	لالنتباه	مدعوون	المشاھدون.	قطري	بشكل	المركز	في	موضوعة	عرض،

	نجوم	صوت	یُسمع	الفیلم،	طوال	لقطات	عدة	خالل.	الروائیة	فلك	لشخصیة	السینمائیة	المشاھد	متابعة	إلى	ذاتھ،	الوقت	وفي

	كل	في	متفارقة	بمعان	توحي	أنھا	غیر	واحدة،	تصویریة	موسیقى	الفیلمین	وتواكب	قصائدھا،	من	المقاطع	بعض	تقرأ	وھي

ً 	المختلفین	الفیلمین	أن	اآلخر	الطرف	نھایة	إلى	عبورھم	عند	إال	المشاھدون	یدرك	وال.	الشاشة	جانبي	من 	في	ھما	ظاھریا

ً 	خضعوا	قد	الفیلم	وشخصیات	المشاھدون	یكون	بھذا.	نفسھا	القصة	من	جانبان	الواقع 	كل"	عبور"	لحالة	سواء	حدّ 	على	جمیعا

.ناحیتھ	من

:	2019	البندقیة	بینالي	في	اإلمارات	لدولة	الوطني	للجناح	الفنیان	القیمان	فلرات،	وتیل	بردویل	سام	قال	المناسبة،	وبھذه

	من	شكالً 	ھتبصف	ھذا	یومنا	حتى	حضوره	على	یحافظ	الذي	العریق	الشعري	الفن	وھما	بُعَدْین	"عبور"	الفني	العمل	یتناول"

ً 	الفنیة	األشكال ً 	تُعد	التي	السینمائیة	الصناعة	في	اآلخر	البعد	یتمثّل	بینما	المحلي،	الثقافي	المشھد	أعماق	في	بجذوره	ضاربا 	فنا
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 ً ً 	حدیثا 	اإلمارات	بدولة	الثقافي	السیاق	في	نسبیا ً 	الفني	عملھا	في	الغانم	تقدمو. ً 	نموذجا 	والعاطفیة	النفسیة	التجارب	عن	واقعیا

	الفنیة	ممارستھا	من	العدید	ضمن	الرئیسیة	المحاور	أحد	تشكل	التي	االغتراب،	بمواضیع	المتعلقة	والجسدیة 	ضفتي	وبین.

	قدرة	مدى	في	والمتمثّل	الفیلم	یطرحھا	لتيا	المحوریة	التساؤالت	أبرز	أحد	إلى	المشاھدین	جذب	الغانم	تحاول	والخیال،	الواقع

".سردھا	إلى	یسعى	الذین	أولئك	حیاة	في	ملموس	إیجابي	أثر	إحداث	في	الفن

 ً 	الشخصیة	تجربتي	بین		الترابط	نواحي	إظھار	إلى	"عبور"	خالل	من	أسعى:	"الغانم	نجوم	الفنانة	قالت	فیلمھا،	على	وتعلیقا

	العدید	تعیشھ	الذي	المعقّد	الواقع	الفیلم	ویجّسد’.	فلك’	دورھا	تتقمصّ 	التي	والشخصیة	ملأ	الممثّلة:	الرئیسیتین	الفیلم	وبطلتي

".الراھن	الوقت	في	نعیشھا	التي	الملّحة	التحدیات	بعض	عن	مجازي	بأسلوب	للتعبیر	كوسیلة	النساء	من

:	الوطني	للجناح	الرسمي	المفّوض	،نھیان	آل	حمدان	بنت	سالمة	مؤسسة	لدى	التنفیذي	المدیر	،مجلي	أنجیال	قالت	وبدورھا،

ً 	یتجّسد	ما	وھو	،لألفالم	صناعتھا	وفي	عریةالش	قصائدھا	في	السردي	أسلوبھا	بقّوة	الغانم	نجوم	عرفتُ " 	عملھا	في	جلیا

	دولة	في	الكامنة	القصص	نھیان	آل	حمدان	بنت	سالمة	مؤسسة	ستكشفتو.	اإلمارات	لدولة	الوطني	الجناح	في	المعروض

	یغلب	التي	المترابطة	القصص	الغانم	للفنانة	الجدید	اإلبداعي	العمل	ھذا	یرصد	حین	في	،ةالثقافی	مشاریعال	عبر	اإلمارات

".المنطقة	في	متأصلة	جذورھا		ولكن	كوني	طابع	علیھا

	بردویل	سام	الفنیین	القیمین	بتحریره	قام	،ذاتھ	العنوان	یحمل	صفحة	136	من	مصّور	كتاب	الوطني	الجناح	معرض	یرافق

	مع	لقاء	إلى	باإلضافة	القیمین	لكال	مقاالً 	ویتضمن	واإلنجلیزیة	العربیة	تیناللغب	صلتینمنف	طبعتینب	متوفر	وھو	،فلرات	وتیل

	نشره	ویتولى	."عبور"	فنيال	العمل	من	صور	إلى	باإلضافة	الشعریة	قصائدھا	من	مختارة	ومجموعة	الغانم	نجوم	ةالفنان

	:ومیالن	،"يإدیتوریال	سیلفانا"	النشر	دارو	اإلمارات،	لدولة	الوطني	الجناح	من	كل	وتوزیعھ 	

9788836643486		):اإلنجلیزیة(	الدولي	المعیاري	الرقم 		

9788836643493):	العربیة(	الدولي	المعیاري	الرقم 	

	وحتى	مایو	11	من	بدایةً 	األرسنالي	منطقة	في	المتحدة	العربیة	اإلمارات	لدولة	الوطني	للجناح	الدائم	المقر	في	المعرض	ویُقام

.)مایو	10		8	من	الرسمي	االفتتاح(	2019	نوفمبر	24

.	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

انتھى

لالستفسارات اإلعالمیة، یُرجى االتصال بـ:
press@nationalpavilionuae.org	

:الفني	العمل

.	2019عبور،	الغانم،	نجوم

.دقیقة	26	صوتیة،	قناة	12و	قناتین،	علىفیدیو	من	للمعرض،	مخصص	فني	تجھیز

	ـ	الدولي	ونالفن	معرض	من	والخمسین	الثامنة	الدورة	بمناسبة	المتحدة	العربیة	اإلمارات	لدولة	الوطني	للجناح	تكلیفي	عمل

.البندقیة	بینالي
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الغانم	نجوم	عن	نبذة

	أخرجت.	الجوائز	من	العدید	على	حائزة	المتحدة	العربیة	اإلمارات	من	وفنانة	سینمائیة	ومخرجة	شاعرة	ھي	الغانم	نجوم

.الوثائقیة	األفالم	إلى	باإلضافة	والروائیة،	القصیرة	األفالم	من	عدداً 	وانتجت

	األشواق	مالئكة"و)	2010"	(اللیل	على	ثقیل	لیل"	،)2012"	(نفسي	في	أسقط"	فیھا	بما	شعریة	دواوین	ثمانیة	الغانم	كتبت

)	1991"	(الجرائر"و)	1996"	(رواحل"و)	2000"	(الجلنار	منازل"و)	2005"	(فیھ	أنا	لما	وصف	ال"و)	2008"	(البعیدة

).1989"	(الجنّة	مساء"و

ً 	جوائز،	عشر	حوالي	نال	الذي)	2017"	(حادة	آالت"	نذكر	األخیرة	أفالمھا	من "	وغبار	ومطر	عسل"	وفیلم	وعالمیاً،	محلیا

)2016(،	 ً 		الطویلة	لألفالم	المھر	مسابقة	في	روائي	غیر	فیلم	أفضل	جائزة	على	حاز	الذي)	2014"	(قریبة	سماء"	وأیضا

	سنة	ظبي	أبو	في	سینمائي،ال	الخلیج	مھرجان	في	وثائقي	فیلم	أفضل	جائزة	وعلى	الدولي،	السینمائي	دبي	مھرجان	خالل

	لدول	السینمائي	اإلسكندریة	مھرجان	في	الخاصة	التحكیم	لجنة	جائزة	نال	الذي)	2014"	(البحر	صوت"	وفیلم	،2016

	مھرجان	من	الخاصة	التحكیم	لجنة	جائزة	منھا	جوائز،	عدة	على	حصل	الذي)	2011"	(أمل"	وفیلم	المتوسط،	األبیض	البحر

	بین	ما"و	،)2010"	(حمامة"	فیلم	األخرى	الوثائقیة	نجوم	أفالم	بعض	تشمل	ذلك،	إلى	إضافة.	الدولي	السینمائي	بیروت

.السینمائي	ظبي	أبو	مھرجان	من	الخلیج	في	وثائقي	فیلم	أفضل	جائزة	على	الحائز)	2008"	(المرید"و	،)1999"	(ضفتین

	الوطني	الجناح	في"	واألداء	اللعب	اتممارس:	مقص	ورقة،	حجرة،"	الجماعي	المعرض	في	سبق	فیما	الغانم	أعمال	شاركت

	في	السینما	كلیة	ـ		غریفیث	جامعة	من	السینمائي	اإلنتاج	في	الماجستیر	شھادة	على	حصلت.	2017	سنة	اإلمارات	لدولة

.المتحدة	الوالیات	في	أوھایو	جامعة	من	التلفزیوني	واإلخراج	اإلنتاج	في	البكالوریوس	شھادة	إلى	باإلضافة	أسترالیا،

الفنیین	القیمین	نع	نبذة

	حقل	في	جذورھا	ممارستھما	تتخذ	دولیاً،	بھما	محتفي	مستقالن،	وأكادیمیان	معارض	قیما	ھما	فلرات	وتیل	بردویل	سام

	الفنیة	المعارض	تنظیم	منصة	مؤسسا	أنھما	كما.	سواء	حدّ 	على	المعاصرة	العالمیة	الفنیة	الممارسات	وفي	الحداثیة	الدراسات

"	بالن	مون"	مؤسسة	وتیل	سام	یترأس.	ونیویورك	میونخ	من	كل	في	مقّرین	ولھا	،"ریوریانتد	آرت"	االختصاصات	متعددة

	كذلك	شغال	وقد	برلین،	في"	باو	غروبیوس	مارتن"	متحف	في	منتسبین	فنیین	قیمین	كونھما	جانب	إلى	مبورغ،اھ	في	الثقافیة

	الجوائز	حملة	من	ھما	وتیل	سام.	نیویورك	وجامعة	ادلالقتص	لندن	كلیة	فیھا	بما	مختلفة،	جامعات	في	تعلیمیة	مناصب	عدة

	والمجالت	والصحف	والكتب	األكادیمیة	النشرات	من	واسعة	جملة	في	مساھماتھما	مع	الكتب،	من	للعدید	ومحررین	كمؤلفین

.	الفنیة

ً 	وفلرات	بردویل	نظّم	المنصرم،	العقد	مدى	على 	الفن"	معرض	یھاف	بما	النقاد،	مدیح	نالت	التي	المعارض	من	العدید	معا

	دانسائخوا:	نموذج	إلى	النھج	یتحول	عندما"و	،)1948		1938(	مصر	في	والسریالیة	والحرب	االنشقاق:	والحریة

ً 	،"اضطراب:	حاطوم	منى“	و	،"حكت	إن	نفرتیتي"و"	األفالم	تقدیم"و	،"الكوري	والتجرید 	قّدمت".	اإلبصار	طرق"	وأیضا

	في	للفنون	آرتر	ومؤسسة	باریس،	في	بومبیدو	مركز	مثل	العالم،	أرجاء	ظممع	في	عدیدة	ومؤسسات	متاحف	في	معارضھما

	تیت	متحف	إلى	باإلضافة	الجنوبیة،	كوریا	في	للفن	وبوسان	غوانغجو	متحفي	وفي	مدرید،	في	صوفیا	رینا	ومتحف	اسطنبول،

	كما	البندقیة،	بینالي	في	ياللبنان	الوطني	الجناح	معرض	أمیني	كانا	،2013	وفي.	ستوكھولم	في	موسیت	ومودیرنا	لیفربول

.2016	سنة	العشرین	دنيیس	بینالي	لتنظیم	الملحقین	فریق	في	شاركا	أنھما
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