كالقيمة الفنية ،والسيد
الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة يعلن عن اختيار السيدة ريم فضة
ّ
الم ْب َرز ،للمعرض الفني الدولي الخامس والخمسين -بينالي البندقية
محمد الكاظم كالفنان ُ

سوف تسهم دولة اإلمارات العربية المتحدة بجناح وطني ثالث في عام  ٢٠١٣بدعم سخي من مؤسسة الشيخة
ً
ـؤكـدة مـن خالل عروض فردية مميزة وبرنامج تدريبي قوي التنافس دورها
سالمـة بـنـت حمـدان آل نهيــانُ ،م
كـمحور ثقـافـي دولـي

 ٢6أيلول  - ٢٠١٢أبو ظبي يسر الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة أن يعلن عن مشاركته في المعرض
الفنـي الـدولـي الخـامس والـخمسيـن  -بينـالـي الـبندقيـة  .٢٠١٣وعـن تعييـن معـالـي عبـدالرحمن بن محمد العويس
وزيـر الثقـافـة والشبـاب وتنميـة المجتمع  ،وللمـرة الثـالثـة على التوالي الدكتورة لميس حمدان مديرة للجناح الوطني
االمـاراتـي  .كمـا ستقدم السيـدة ريـم فضـة ،وهي القيمة الفنية المشاركة في قسم فن الشرق األوسط في مشروع
متحف الجوجنهـايـم أبو ظبـي ،عمال فنيا للفنان اإلماراتي محمد كاظم وذلك في عرض فردي بالجناح .وقد قام الجناح
الوطنـي بـتكليـف استـوديـو الـتصميـم اإلمـاراتـي ”فكرة“ ،بقيـادة سالم القاسمي ،بمهام إنتاج العناصر البصرية الالزمة
للتنظيـم والعرض في الجناح خالل الفترة نفسها  .هذا وقد حظي الجناح الوطني وألول مرة بدعم سخي من مؤسسة
الشيخة سالمة بنت حمدان آل نهيان.

القيمة والفنان
ّ
وتعمل السيدة ريـم فضة المرشحـة لشهـادة الدكتوراة فـي قسم تـاريخ الفن والـدراسـات البصرية فـي جامعة كورنيل،
قيمة فنيـة مشـاركـة فـي قسـم فن الشـرق األوسـط  ،ضمن مشروع متحف الجوجنهايم فـي أبو ظبي ،والذي يوجد
مقره فـي متحف سولـومـون آر .جوجنهـايم ،نيـو يـورك .و تقول السيدة فضة ” :يمثل المبـدع مـحمد كـاظم ،وهو فنان
ّ

جيال نشأ على ميراث فني مميز ّ
ً
ّ
خلفه فنانون سابقون من اإلمارات
ومفكر معـاصـر رائـد من اإلمـارات العربيـة المتحدة،
والمنطقة المحيطـة ،وهو ميـراث أخذ باالزدهار منذ أواسط السبعينات بفضل فنانين مبدعين مثل حسن شريف ،باعتباره
المرشـد الفنـي للفنـان محمد كـاظـم .وتـهـدف الـبحوث الفنية الخاصة بمعرض جناحنا في البندقية إلى إبراز دور السيد
كاظم كفنان ومفكر رائد وتأكيد إسهاماته الهامة في التراث الفني المحلي“.

بـدأ الفنـان كـاظم دراستـه للفن فـي جمعيـة اإلمـارات للفنون التشكـيليـة ،وانتقل فيمـا بعد إلـى ّ
تعلم المـوسيـقـى
والمشـاركـة في ورشـات فنية علـى المستـوى الوطنـي والـدولي ،كما اشتغل في تدريس الرسم في استوديو دبي
ً
فنـانـا ذائـع الصيـت بـعـد أن ظـهـرت أعماله في معارض فردية
الفنـي ( .)Dubai Art Atelierوقـد أصبـح السيـد كـاظـم
وجمـاعيـة عـديـدة فـي اإلمـارات وفـي الخـارج ،وقـامت مؤسسات خاصة مثل بنك دوتشيه وجي بي مروجان تشايس
بـتجميع أعمـاله  ،بـاإلضـافـة إلـى جـامعيـن بـشكـل شـخصي ومتاحف في الدوحة والشارقة ومدينة سيتارد الهولندية.
وشـارك الفنـان محمد كـاظـم فـي الكثيـر من المعـارض المرموقـة ومن بينهـا بينالي هاڤانا ( ،)٢٠٠٠بينالي سنغافورة
( ،)٢٠٠٦بينـالي دكا ،بنجالدش ( ،)٢٠٠٢وبينالي الشارقة ( ،)٢٠٠٧-١٩٩٣وكانت آخر مشاركاته في جامعة الفنون في
فيالدلفيا ( )٢٠١٠و متحف موري الفني في طوكيو (.)٢٠١٢
ويؤكد الفنان محمد كاظم وبعد أن أثبت ريادته على ساحة الفن المعاصر استيعابه للڤيديو والتقنيات الجديدة من خالل
مشـروعـه المستمر ”اتـجـاهـات“ مثبتـا قـدراتـه فـي الفـن المفـاهيمـي ومـواكبتـه ابـداعيـا للوسائط والسياقات الفنية
الحديثـة المتـاحة.
وأوضـحت السيـدة فضة ذلك بـقولهـا ” :عندمـا نتنـاول عمل الفنـان كـاظـم ،يـمكننـا أن نشـهـد من خاللها تطور الحداثة
المدنية في دولة ناشئة وهو مايظهر عبر عيون كل واحد من فنانيها .وباتخاذنا هذه المبادرة نأمل أن نبرهن على نقطة
ً
ّ
تدريجيا نتيجة الفكر المعاصر
تشكلت
مهمة ،أال وهي أن التطورات التي تشهدها المنطقة اليوم لم تأت من العدم ،بل
ّ
ومفكرين مثل السيد كاظم ،والذين يتميزون بأعمال ال تكف عن التساؤل عن جوهر العالقة
والممارسة الحداثية لفنانين
بين الفرد وبيئاته االجتماعية والمدنية والطبيعية“.

الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة
وبفضـل الدعـم المتـواصـل مـن معـالـي عـبـد الـرحـمـن بـن مـحـمـد الـعـويـس  ،وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع،
يستمر الجناح الوطني لدولة االمارات بالتطور والتميز بادارة الدكتورة لميس حمدان ،والمعروفة باهتماماتها في الساحة
الفنية والثقافية في دولة اإلمارات وهي عضو مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون.
تقـول الـدكتـورة حمدان” :تأسس الجناح الوطني بهدف دعم الحركة الفنية في دولة اإلمارات على المستوى الدولي
ً
ً
إسهاما يشمل مواهب من
حامال معه
وتنمية المشـاريع المحلية ،وسيرجع الجناح الوطني إلى البندقية في عام ٢٠١٣
كل أنحاء الوطن .تمثل السيدة فضة االلتزام الوثيق بدولة اإلمارات الذي أبدته إمارة أبو ظبي من خالل تشييدها لمتحف
ً
ً
أساسيا من نسيج كل بينالي انعقد في الشارقة منذ عام  ١٩٩٣وحتى
جزءا
الجوجنهـايـم ،والسيد كاظم في دوره كان
ً
ونظـرا لذلك فـإن الجنـاح الوطني لعام  ٢٠١٣أمامه الفرصة للتعبير بكامل الثقة ،وعلى الصعيد الدولي ،عن
عام .٢٠٠٥
عمق تجربة الفن المعاصر في دولة اإلمارات“.
”يشرفنا أن يحظى الجناح الوطني لعام  ٢٠١٣بدعم من مؤسسة الشيخة سالمة بنت حمدان
وأضافت الدكتورة حمدان:
ّ
والفعال للساحة الفنية االماراتية في
آل نهيـان  ،وهو يـرجع الهتمـامهـا الكبير بدور الفن في المجتمع ودعمها المباشر
ّ

الداخل و الخـارج  ،كما تتـالقـى أهـدافـهـا مع أهـداف الجنـاح الوطني والبرنامج التدريبي في البندقية ،والساعي الى
تعريف المجتمع الدولـي بالمواهب الفنية اإلماراتية واطـالع الشباب اإلماراتي على ثروة من التجارب الثقافية العالمية
التي يحتويها بينالي البندقية“ .
مؤسسة الشيخة سالمة بنت حمدان آل نهيان هي مؤسسة عائلية تابعة لصاحبة السمو الشيخة سالمة آل نهيان وتتفق
المؤسسة مـن حيـث األهـداف مع الجنـاح الوطني والبرنامج التدريبي في البندقية ،فغاية الجناح والبرنامج هي تعريف
المجتمع الدولـي بالمواهب الفنية اإلمـاراتيـة وتعريـف الشبـاب اإلمـاراتـي بثروة التجـارب الثقافية التي يحتويها بينالي
البندقية .يقول الدكتـور سالڤـاتـور السپـادا ،المدير التنفيذي للمـؤسسة” :صاحبـة المؤسسة الشيخة سـالمة بنت حمدان
آل نـهيـان مـتـفـانـيـة في رعـايتهـا للفنون وفـي دعمهـا المتـواصـل للفنـانين اإلمـاراتيين ،فيسعدنـا للغاية أن يكون لنا
دور في البرنامج“.
لقـد قدمـت دولـة اإلمـارات ضمن جنـاحهـا الوطني ولدورتين ابداعات فنانيها خالل المعرضين الثالث والخمسين والرابع
ً
ً
كبيـرا فـي عـام  ،٢٠٠٩كونهـا أول دولـة خليجـية تشارك بجناح وطني
شوطـا
والخمسين .كمـا قطعت دولـة اإلمـارات
القيم الفني واصف كورتن
في بينـالـي البندقـية .وقد أقامت دولة اإلمارات عام  ٢٠١١جناحها الوطني الثاني بتنظيم ّ
وبمشاركة الفنانين اإلماراتيين ريم الغيث وعبد اهلل السعدي ولطيفة بنت مكتوم.

الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية برعاية وزارة الثقافة والشباب وتنمية
المجتمع ومؤسسة الشيخة سالمة بنت حمدان آل نهيان

لالتصاالت اإلعالمية:
روزي ستابس
press@uaepavilion.org
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عد أهم
المعرض الفني الدولـي الخـامس والخمسين  -بينـالـي البندقية :يعود تـاريخ بينـالـي البندقية ،الذي ُي ّ

فعـاليـات الفن المعاصر في العالم ،إلى عام  ١٨٩٥عندما تم تنظيم أول معرض فني .وسوف يقدم البينالي معرضه الدولي
ً
واعترافا بـأهميـة دولـة اإلمارات كمحور ثقافي ناشئ
الخامس والخمسين من١حزيران حتى  ٢٤تشرين األول من عام .٢٠١٣
ً
ً
ً
وبارزا للنظر في األرسنـال .ويضـم بينـالـي البندقـيـة ،إلـى جـانب المعرض
واسعا
موقعا
خصص البينالي للجناح الوطني
لقد ّ

الـفنـي ،البينـالي المعمـاري ومهرجانات الفيلم والموسيقى والمسرح والرقص.
.٢

مـؤسسـة الشيخـة سـالمـة بـنـت حمـدان آل نهيـان :تعمل مؤسسة الشيـخة سالمة بنت حمدان آل نهيـان على

خلق مستقبل زاهر لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وتحقيق إمكانياتهم وطموحاتهم بصـورة شاملـة .في سبيل ذلك،
تصنع المؤسسة وتدعم مبادرات خيرية في مجاالت التربية والفنون والثقافة والتراث والبيئة.
في مجال الفنون ،تبذل المؤسسة جهودها لتحقيق ثالثة أهداف استراتيجية:
 )١إعـانـة الفنـانيـن اإلمـاراتييـن النـاشئيـن والقـادميـن علـى تطوير مواهبهم في أول مراحل نموهم
 )٢تثقيـف المجتمـع فيمـا يـخـص الفنـون واجـتـذابـه إليهـا ،وتـكويـن جمـاهيـر جديـدة للفنـون فـي
دولة اإلمارات
 )٣تعريف المجتمع الدولي بالمواهب الفنية اإلماراتية
وزارة الثقـافة والشبـاب وتنميـة المجتمع :انطلقت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في
.٣
استجـابـة الحتياجـات مـجتمع اإلمـارات اآلخذ بالنمو والـتحديات التي تواجه شبابه المزدهر وحرصاً
ً
عـام ٢٠٠٦
على تـراث الدولـة وحيـاتهـا الـثقـافيـة .تـهدف الـوزارة إلـى إنعـاش تراث دولة اإلمارات الزاخر من خالل إلهام
وتشجيع المواهب اإلبـداعيـة الوافرة لـدى شبـاب اليـوم .وتـحمل الوزارة مسـؤولـيـة دعم طـاقـات الشبـاب واالستثمار فيها
واستلهام وتنمية قدراتهم الفنية ،وفي طريقها إلى ذلك نجحت الوزارة في بث الوعي حول الممـارسـات الثقـافيـة في
ً
وبنـاءا عليـه ساهمت الوزارة في تجديد وإثراء وسائل ومضامين االتصال الثقـافي ،فهي تعمل باستمرار على بناء
المجتمع،
المفصلة بخصوص الثقافة والشباب والتنميـة االجتمـاعية فـي الدولـة .وإلـى ذلك تنظم
إطار متكامل لتوفير المعلومات
ّ
الوزارة نشاطـات وتطور آليـات تمكنها مـن تـأمين الـدعم الالزم لتحقيق أهدافها.

.4

ريم فضة ( :)١٩٧٩اشتغلت السيدة ريم فضة في عدة مشاريع على أرض وطنها فلسطين ،فعملت كمديـرة

والموجهة األكـاديميـة لألكاديمية الدولية للفنون-فلسطين ،التي سـاهمت
الجمعيـة الفـلسطيـنيـة للفن المعـاصر،
ّ
فـي تـأسيسهـا فـي عـام  .٢٠٠٦شـاركت فـي تنظيم العديد من المشاريع من بينها ”فضاءات َعتَ بية“ ،وهو مشروع فنـي

ً
عددا مـن المؤتمرات والجوالت التثقيفية واإلقـامـات الفـنيـة والمعارض في كل
وتضمن
وسيـاسـي استمر ألربـع سنـوات
ّ
من فلسطين ،إسرائيل ،وألمانيا؛ مشروع ”متالزمة رام اهلل“ الذي ُعرض فـي بينـالـي البندقية الثالث والخمسين؛ برنامج ”ترجمة/

ترانزليشن“ لمؤسسة ”آرتاي إيست“ ( ،)ArteEastالذي استعرض أعمـال ثـالثيـن فنـان من الشـرق األوسـط وآسيـا الـوسطـى
في متـحف كويـنز ومتحف هربرت إي .جونسـون؛ وبينـالـي ”رواق“ الثـالث الذي ّ
نظمته فـي رام اهلل بمعـاونـة تشـارلز ّ
أشة.
باإلضافة إلى ذلك ،تخدم السيدة ريـم فضة كعضـوة فـي الجمعيـات العـامـة لكـلتـي األكـاديميـة الـدولية للفن وجمعية
الكمنجاتي ،كمـا تـخدم في لجنة ُح ّكـام صندوق شباب المسرح العربي واللجنة التوجيهية لمجموعة ”مقاومة االستعمار
المعماري“ ( .)Decolonizing Architectureحازت على بعثة من لجنة فولبرايت لتحصيل شهادة الدكتوراة من جامعة كورنيل
في قسم تاريخ الفن والدراسات البصرية ،حيث تواصل دراستها اآلن.
.5

محمد كاظم ( :)١٩6٩ألكثـر من عقـدين اختيـرت أعمال السيد كاظم لعدة بيناليات ومعارض حول

العـالم ،فقد ظهـرت فـي هولـندا ،سنغـافـورة ،ألمـانيـا ،سويـسرا ،مصر ،لبنـان ،بنجالدش ،الهند ،إسبـانيا ،اليابان ،الواليـات
األميركيـة المتحدة ،أزبكستـان ،روسيـا ،وكوبـا .شـارك السيـد كاظم في العديد من بيناليات الشارقة الدوليـة وفـاز بجـائزة
أفضل ُمنشـأة فنية ،كما قام بتنظيم بينالي الشارقة الثامن في عام  ،٢٠٠٧واشتغل بعد ذلك كـالقيـم الفني في ”البيت

ً
أيضـا بتنظيم معـارض فنية في إسبـانيـا ،سويسرا،
الطـائر“ ( )The Flying Houseمن  ٢٠٠٧حتى  ،٢٠١١وقـام في هذه الفترة
ً
خاصـا بـه بعنوان ”خـالـي  )١٠ Empty( “١٠فـي منطقة القوز
واإلمارات .هذا وقد افتتح السيد كاظم عام  ٢٠١٢استوديو
في دبـي ،وانتهى لتوه من تـنظيـم المعـرض السنـوي للمنصة الفنية ”مصنوع في دبـي“ ( )MinDفي ”جالري النور“ ،مسرح
ّ
الملقب ب”دبي معاصر“ (،)Dubai Contemporary
دبي االجتماعي ومركز الفنون ( ،)DUCTACوسوف ينتقل هذا المعرض
ً
حاليـا في جامعة الفنون في فيالدلفيا ،حيث هو
سيعرض لمدة شهر .يـدرس السيـد كـاظم
إلى مهرجان دبي للفن ،حيـث ُ
مرشح لشهـادة المـاجستيـر في الفنون الجميلة ،ويتوقع الحصول على الشهادة في كانون األول .٢٠١٢
.6

استوديو التصميم ”فكرة“ :يتخصص استـوديو التصميم ”فكرة“ ،المتعدد المجـاالت ،فـي التصميم الرسمي

بـاللغتين العربيـة واإلنجليزيـة .ومنذ تأسيسه على يد سالم القاسمي في  ٢٠٠٦يعمل االستوديو مع تشكيلة متنوعة من
الوسـائط الزمنية والمطبوعة ،من بينهـا تصميم الكتب ،تصوير البيـانات ،الرسومات البيئية ،الطبـاعة ثنائية اللغة (عربي
وإنجليزي) ،صنع الهويات ،التصميم التفاعلي ،والرسومات الحركية .وتتصل فلسفة عمل االستوديو بـشكل وثيق باستكشـاف
طرق جديدة لحل المشاكل عبر التصميم اإلبداعي والبرامج التربوية .وبهذا نال االستوديو على سمعته كأحد استوديوهات
التصميم الرائدة في اإلمارات.
.٧

البرنـامـج التـدريـبـي فـي البـنـدقـيـة :تـأسس البـرنـامـج الـتدريـبـي فـي الـبـندقـيـة فـي عـام

ً
فرصـا مـتـنوعـة
 ٢٠٠٩بـالـتـزامـن مـع الجنـاح الوطني لـدولـة اإلمـارات في بيـنـالـي البندقية ،وهو منذ ذلك ُيـتيح
لـشبـاب إمـاراتـيـيـن عـازميـن علـى دخـول عـالم الـثقـافة والفـن مـن أوسـع أبـوابـه .يـتـمحور البرنـامج حـول فـرصة
تدريـب ،مدتـهـا شـهـرُ ،مـتـاحـة لنخبـة مـن المواطنـين اإلمـاراتـييـن يـعملون علـى المـوقع فـي البندقيـة بـصفتـهـم
أمنـاء للجنـاح الوطنـي .يقـوم المتدربـون بـإدارة المعرض والمشـاركـة فـي بـرنـامج تربوي صارم ،مستغليـن أثناء إقامتهم
الكنز الوافر من المتاحف واألروقة والمؤسسات الثقافية المتـواجـدة فـي شتـى أنحـاء البنـدقيـة .يـجري الـبـرنـامج طـوال
األشـهـر الستـة الـتـي يـنـعقـد فـيـهـا البينـالي الفني وسيعود إلى البندقية في عام .٢٠١٣

