
	
	

	

	

 
یعلن عن فتح بابلدولة اإلمارات في بینالي البندقیة الجناح الوطني   

2019 يالتدریب ھبرنامجلم التقدّ   
 

لقضاء شھر في یتیح البرنامج الفرصة لألجیال الناشئة في  
اإلمارات العربیة المتحدة في بینالي البندقیةالبندقیة والعمل في جناح دولة   

 
internship-http://nationalpavilionuae.org/veniceالموقع اإللكتروني  ھذا یمكن تقدیم الطلبات عبر  

 
التقدیم فتح باب عن في بینالي البندقیة أعلن الجناح الوطني لدولة اإلمارات : 2018أكتوبر  21اإلمارات، 

اً یتیح ھذا البرنامج السنوي فرصومن بینالي البندقیة.  2019ضمن دورة  "رنامج التدریب في البندقیةلـ "ب
ً  21نحو أمامتدریبیة  العالقات ، الدبلوماسیة ،العمارة، مجاالت الفنون في یعملونیتعلمون أو  ممن متدربا
 وسیتم تكلیف المتدربین. المحافل الدولیة البارزة دولة اإلمارات فيتمثیل ممن یتطلعون إلى أو  الدولیة

الدورة الـ الجناح الوطني خالل مشاركتھ في اإلشراف الیومي على بالمشاركة على مدار شھر كامل في 
.2019نوفمبر  24مایو إلى  11في بینالي البندقیة، خالل الفترة من من المعرض الدولي للفنون  58  

 
خلود خلدون العطیات، مدیر الفنون والثقافة والتراث في مؤسسة سالمة بنت وبھذه المناسبة، قالت 

الجناح الوطني صورة صادقة ومشرفة  ینقل"المفّوض الرسمي للجناح الوطني: "یشكل  ،حمدان آل نھیان
جیل لكما یتیح الفرصة أمام ا، في بینالي البندقیةالمرموق دولة اإلمارات في ھذا المحفل الدولي عن 
صقل مھاراتھم واكتساب خبرات یمكنھم من والكوادر الموھوبة للمشاركة في برنامج استثنائي  الناشئ
 أدعو شبابإنني و. الثقافي إعداد الجیل القادم من قادة القطاعھدف األسمى المتمثّل في الانطالقاً من جدیدة 

طلبات التقدم بوالثقافة لالستفادة من ھذه الفرصة الفریدة وأالعمارة ، لدیھم شغف في الفنونممن  اإلمارات
بینالي البندقیة". برنامج التدریب في القادمة من دورةلمشاركة في الا  

 
ویتیح البرنامج الفرصة للمتدربین الكتساب خبرات عملیة وتعزیز إمكاناتھم من خالل تكلیفھم باإلشراف 

الیومي على معرض الجناح الوطني، وكذلك المشاركة في برنامج تعلیمي یتم تنسیقھ بالتعاون مع 
زیارات رات وویشمل البرنامج ورش عمل ومحاض، ولة اإلمارات والبندقیةدفي  بارزةمؤسسات ثقافیة 
الثقافي النابض بالحیویة في دولة المشھد  بما یمكنھم من التفاعل مع محتوى المعرض ،الستودیوھات فنیة

  اإلمارات.
 

جامعة "كافوسكاري" في البندقیة، وانطالقاً من الشراكة المستمرة بین الجناح الوطني لدولة اإلمارات و
تعزیز التنوع بما یضمن سیتم اختیار عدد من المتدربین اإلیطالیین بجانب نظرائھم من دولة االمارات، 

بینالي البندقیة.أثناء المشاركة في والتبادل الثقافي   
 

 21أبوابھ أمام المواطنین والمقیمین في دولة اإلمارات، ممن یبلغون  "برنامج التدریب في البندقیةیفتح "
ممن والدبلوماسیة والعالقات الدولیة أو  شغف بمجاالت الفنون والعمارةخبرة أو وق، ولدیھم عاماً فما ف



	
	

	

	

 وقعم كن تقدیم الطلبات عبر. ویمفي المحافل الدولیة البارزةوثقافتھا تمثیل دولة اإلمارات یتطلعون إلى 
  .2018دیسمبر 3قبلوذلك  الجناح الوطني لدولة اإلمارات

 
تزخر دولة " لیلى بن بریك، مدیر التنسیق في الجناح الوطني لدولة اإلمارات:قالت من جانبھا، و

دوره ب ، ویفخر الجناح الوطني لدولة اإلماراتالطموحةالشابة والكوادر بالعدید من المواھب اإلمارات 
وقد  .التي تعزز إمكاناتھمً  یةالتدریبالفرص تزویدھم بمن خالل داعمة لھؤالء الشباب منّصة  تخصیصفي 

وقد كان نقطة انطالق العدید ، متدرب 200و نح 2009شارك في برنامج التدریب في البندقیة منذ العام 
اإلمارات جھوداً تبذل فیھ دولة الوطني في الوقت الذي الثقافي منھم نحو تقدیم مساھمات قیّمة في المشھد 

".واسعةً من أجل ترسیخ مكانتھا كثقل إبداعي عالمي  
 

تحت شعار "لتحیوا في أزمنة مثیرة  2019ومن المقرر أن یُقام المعرض الدولي للفنون في بینالي البندقیة 
 حولكنقطة انطالقة نحو بناء سلسلة من الحوارات اإلبداعیة  اره رالف روجوفی، الذي قام باختلالھتمام"

 سام برودیل وتیل فیلراثالقیّمان الفنیّان وسوف یتولّى . في الفنالغموض واللعب والحقیقة موضوعات 
یشھد ي ، الذ2019في بینالي البندقیة لدولة اإلمارات مھمة اإلشراف على معرض الجناح الوطني 
حضورھا األول في  تاریخھا في المعرض الدولي للفنون منذالمشاركة السادسة لدولة اإلمارات على مدار 

.2009عام   
 

وكان الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة قد وّجھ دعوة مفتوحة لتقدیم األفكار والمقترحات 
من المعرض الدولي  17 حول مفھوم التقییم الفني للمعرض الوطني، المقرر تنظیمھ خالل الدورة الـ

-مایو للعمارة في بینالي البندقیة، خالل الفترة  یحّث الجناح الوطني المعماریین و .2020نوفمبر  
والمصممین والفنانین والمؤرخین والباحثین، ممن لدیھم خبرة عملیة في دولة اإلمارات أو منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفریقیا وجنوب آسیا، على تقدیم أفكارھم ومقترحاتھم المفاھیمیة حول المعرض الوطني 

تسلیط الضوء على المشھد المعماري أو البیئة الحضریة في دولة اإلمارات، وخلق الذي یتمثّل ھدفھ في 
، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني: المعلوماتللمزید من  حوار بنّاء حول فن العمارة.

call/-nationalpavilionuae.org/open.  
 

من برنامج التدریب في البندقیة، یُرجى زیارة  2019المعلومات وتقدیم طلبات االلتحاق بنسخة  للمزید من
.internship-nationalpavilionuae.org/venice: الموقع اإللكتروني  

 
مھام المفّوض الرسمي للجناح الوطني في بینالي البندقیة، تتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان 

بدعم من وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة.  
- -انتھى  

 
لالستفسارات اإلعالمیة، ُیرجى االتصال بـ:  

press@nationalpavilionuae.org 	

 


