
	  

	  

	  

	  

 

 

االبندقية بينالياالدوولي للعماررةة في   14االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت في االمعرضض االل
 

 لئال ننسى: معالم خالدةة في ذذااكرةة ااإلماررااتت

بعرضض االتارريخ االمعمارريي وواالتنمية االحضرية االتي  االبندقية بيناليجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت في سيقومم اال
قرنن من االزمانن ووذذلك من خاللل مشارركته ألوولل مرةة في  في فترةةحدثت في ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة 

ىاالدوولي للعماررةة في بينال  14االمعرضض االل

االبندقية، ووبتنسيق من االدكتوررةة ميشيل بامبلينج. 

لدوولة ااإلماررااتت في بينالي االبندقية، االذيي تتولى مؤسسة  ياالوطن ـ قامم االجناحح  2014يونيو  5 ـ  االبندقية، إإيطاليا
فوضض االرسمي له، ووبدعم من ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنمية مسالمة بنت حمداانن آآلل نهيانن مهامم اال

بأررسينالل ـ في مقرهه االمجتمع بدوولة ااإلماررااتت، بإفتتاحح معرضض "لئال ننسى: معالم خالدةة في ذذااكرةة ااإلماررااتت" 

االدوولي للعماررةة في بينالي االبندقية. 14بالمعرضض االل سالي دديي آآررمي

وويعتبر هذاا االمعرضض أأوولل مشارركة للجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت في االمعرضض االدوولي للعماررةة في بينالي 
بامبلينج متعاوونة في ذذلك مع فريق بحث مكونن  االبندقية. ووبتنسيق من قيّّمة االمعرضض االدكتوررةة ميشيل

من االمهندسين االمعماررين أأددينا همبل وومارركو سوسة وواالمستشاررةة حنانن سيد ووررلل.

ووتعليقاًً على االمشارركة قالت سمو االشيخة سالمة بنت حمداانن آآلل نهيانن، مؤسس مؤسسة سالمة بنت 

حمداانن آآلل نهيانن، "يسرنا من خاللل مشارركة ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة ألوولل مرةة في االمعرضض االدوولي 
تنا ووااحدةة من أأسرعع للعماررةة أأنن نقدّّمم سردد تفصيلي عن مسيرةة ووتطورر فن االعماررةة في بلدنا. ووإإذذ تعتبر ددوول

االبلداانن نموااًً في االعالم، فنحن فخورروونن بأنن االتطورر االذيي تشهدهه أأمتنا، يرتكز بشدةة على ترااثث ووتقاليد أأمتنا". 

"لئال ننسى: معالم خالدةة في ذذااكرةة ااإلماررااتت"

ةة، االدوولي للعمارر 14االقيم االتي يهدفف إإليها االمعرضض وواالتي ووضعها االقيّّم على االمعرضض االل ووتماشياًً مع 

االمهندسس االمعمارريي ررمم كولوهاسس، ووهي االتركيز على االجانب االتارريخي ووتطورر فن االعماررةة في االفترةة ما بين 
، سيعمل معرضض "لئال ننسى: معالم خالدةة في ذذااكرةة ااإلماررااتت" على عرضض نتائج االمباددررةة 2014ـ 1914عامي 

لة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة خاللل االموسعة االتي تهدفف ألررشفة تارريخ فن االعماررةة وواالتنمية االحضرية في ددوو

االقرنن االماضي. مع االتركيز على بدااياتت تطورر فن االعماررةة في االسبعيناتت وواالثمانيناتت، حيث يرصد االمعرضض 
كيفية بدااية االحياةة االعمراانية في ااإلماررااتت وواالتي تشهد توسعاًً سريعاًً في االمشهد االعمرااني.

يفية للسكانن في ددوولة ااإلماررااتت، لتقديم االمواادد ااألوولية وويستند هذاا االمعرضض على مفهومم إإتاحة منصة أأررش
وواالتي تعكس تارريخ تطورر االمدنن في ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة ووررووااية ذذكرياتهم مع ااألماكن وواالمباني 

االمختلفة االتي عاشواا فيها. كما يستعرضض مرااحل تسلسل تقاليد فن االعماررةة بين االموااطنين من االحدااثة 
لل قرنن من االزمانن، ووعبر أأرربعة مرااحل تارريخية متميزةة.إإلى االمعاصرةة خال



	  

	  

ووأأووضحت االدكتوررةة ميشيل بامبلينج في كلمة لها: "أأررددتت من خاللل هذاا االمعرضض خلق جو تفاعلي يشجع 
فرصص ااالستكشافف وواالمساهماتت من خاللل إإتاحة منصة مفتوحة لألررشفة. كما أأررددتت بذلك إإجرااءء 

رريين وومخططي االمدنن وواالموااطنين االذين عاصروواا االتنمية مناقشاتت تفاعلية بين االمهندسين االمعما
االعمراانية في مدنن ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة. فقد تم جمع ووصنع االكثير من االمواادد االمختلفة 

االتي من بينها محتوياتت ووتم عرضها للجمهورر ألوولل مرةة   وومن ضمنها موااددلتقديمها مخصصاًً للمعرضض 
االشركاتت االمعماررية وواالهندسية ووأأررشيفاتت االبلدية وواالمؤسساتت ااالتحاددية عاددةةًً ما تكونن ضمن ملفاتت 

ووفي أألبوماتت صورر االعائالتت ااإلماررااتية ووفي االبطاقاتت االبريدية ووغيرها".

: االفترااتت االزمنية ااألرربعة كما يلي

بية االبحث في االتقاليد االمعماررية ااألصلية في ااإلماررااتت االعر :االتقليدية فن االعماررةة   1949 ـ 1914 •

االمتحدةة.

: االبحث في االمخططاتت االرئيسية للمباني وواالمناطق االبنية االتحتية وواالتنمية االحضرية  1970 ـ 1950 •
ماررةة أأبوظبي ووددبي وواالشاررقة.إإاالحضرية االقديمة لكل من 

: عرضض االمباني االرئيسية لبدااياتت تطورر فن االعماررةة في ددوولة ااإلماررااتت االمباني االحديثة  1994 ـ 1971 •

االمتحدةة بعد ااإلتحادد.االعربية 

: تسليط االضوءء على االجهودد االمبذوولة لحفظ ووترميم االمباني ووااإلبتكارر إإستعاددةة ااألحدااثث  2014 ـ 1995 •
االترااثية االحديثة وواالتخطيط لإلستداامة.

وويتم عرضض االتطوررااتت االمعماررية وواالحضرية في هذهه االفترااتت االزمنية ااألرربعة من خاللل ثالثث مكوناتت 
: أأددررااجج لألررشيفاتت تحتويي على االمواادد ااألوولية مثل االتصاميم االمعماررية وواالهندسية ررئيسية للمعرضض. أأووالًً

وواالوثائق االرسمية ووصورر للمناطق االصناعية وواالصورر االتارريخية وواالصورر االعائلية وواالرووااياتت االشفوية.

: فديوهاتت مصوررةة يتم عرضها على شاشاتت كبيرةة تتوااجد فوقق أأددررااجج ااألررشيفاتت، وويتحدثث فيه ا ثانياًً

مجموعة من االروواادد في مجاالتت االهندسة االمعماررية وواالتعليم وواالثقافة وواالمهتمين بالترااثث في ددوولة 
ااإلماررااتت االعربية، ووذذلك لتباددلل االخبرااتت ووووجهاتت االنظر عن تارريخ االعماررةة وواالتنمية االحضرية في ددوولة ااإلماررااتت 

ير إإددااررةة االترااثث االعمرااني في بلدية االعربية االمتحدةة. وومن بين هؤالءء االمشارركين، االمهندسس ررشادد بوخش، مد
ددبي ووررئيس مجلس إإددااررةة جمعية االترااثث االعمرااني؛ وواالدكتورر ياسر االشيشتاوويي، أأستاذذ مشارركك في قسم 

االعماررةة في جامعة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة في االعين؛ وواالمهندسس مل ستيوااررتت، مهندسس مدني 
، مؤلفة كتابب "من إإماررااتت متصالحة إإلى ددوولة وومستشارر خاصص في شركة هالكروو؛ وواالدكتورر فرووكك هيردد بايي

ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة"؛ وودديفيد هيردد، مؤلف كتابب "من االآللئ إإلى االنفط: كيفية ددخولل صناعة االنفط إإلى 

ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة"؛ ووبيتر جاكسونن، مستشارر معمارريي لدىى مكتب سمو االحاكم في االشاررقة.

: عنصر ثالث مهم  على طولل االمعرضض وواالتي وواالمخططاتت االبيانية االتوضيحية االجدااررية ووهو االلوحاتت ووأأخيرااًً
توضح صورر االمباني وواالفترااتت االزمنية االتي تم فيها إإنشاءء هذهه االمباني. ووتعكس هذهه االمخططاتت ووااللوحاتت 

 مالمح االمباني االعظيمة في ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة في سياقق ااألحدااثث االسياسية ووااالقتصاددية

ااإلقليمية وواالدوولية، فضالًً عن االتطوررااتت االمعماررية. وومخطط بياني يوضح تفاصيل عن االمعمارريين 
وواالمهندسين االرئيسيين االذين عملواا في ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة خاللل فترةة االتطورر وواالحدااثة؛ 

وولوحاتت توضح تطورر فن االعماررةة وواالتنمية االحضرية في مدنن أأبو ظبي ووددبي وواالشاررقة.



	  

	  

االتصميم وواالمزيد من االمساهماتت

تم تصميم االمعرضض من قبل االقيّّم بالتعاوونن مع شركة معماررية إإيطالية "ميلك ترين"، وواالتي تتمتع 
بشهرةة ووااسعة في مجالل تصميم ووتنفيذ االمشارريع بما في ذذلك، االمشارريع االمعماررية؛ وواالتصميم؛ وواالمباني 

كما يعتبر مهندسي شركة "ميلك ترين" جزءء من فريق االسكنية؛ وواالمنشآتت االفنية وواالتنسيق االفني. 
.2012االدوولي للعماررةة في االعامم  13االعمل االذيي قامم بتصميم االجناحح ااإليطالي في االمعرضض االـ

ووقامت إإحدىى ااستودديوهاتت االتصوير االفوتوغراافي وواالفيديو في ددوولة ااإلماررااتت "سيينج ثينجز" بإنتاجج وومونتاجج 
قامت مجلة "ووتد"، إإحدىى مجالتت االهندسة االمعماررية وواالتصميم في ددوولة االفيديوهاتت االتصويرية. كما 

ااإلماررااتت، بتصميم االرسوماتت ووكتالوجج االمعرضض وواالمواادد االتروويجية.

برنامج االتدرريب في االبندقية
 

، ووهو برنامج متخصص يتيح االفرصص لإلماررااتيين 2009تم ااطالقق برنامج االتدرريب في االبندقية في االعامم 

االدوولة وواالذين لديهم شغف االمشارركة في االبراامج االثقافية وواالفنية على االمستوىى االدوولي،  وواالمقيمين في
ووذذلك من خاللل قضاءء فترةة تدرريبية لمدةة شهر كامل في مدينة االبندقية، إلددااررةة االجناحح االوطني لدوولة 

نعقادد بينالي ااإلماررااتت في بينالي االبندقية. وويهدفف هذاا االبرنامج االذيي يمتد طواالل االستة أأشهر من فترةة إإ
االبندقية، إإلى إإتاحة االمجالل لهؤالءء االشبابب للتباددلل االثقافي وواالفني وواالتعلم من خاللل ااالحتكاكك االمباشر مع 

رروواادد االفن في االعالم من فنانين وومنسقي معاررضض ووغيرهم. 

 من االشبابب ااإلماررااتيين وواالمقيمين في االدوولة، 19ووسيشارركك في هذهه االدووررةة مجموعة مختاررةة مكونة من 

االدوولي للعماررةة ووليكونواا سفرااءء  14للعمل كمدررااءء وومرشدين للجناحح االوطني طواالل فترةة إإنعقادد االمعرضض االـ
في خبرااتت االمتدرربين  لدوولة ااإلماررااتت في االبندقية. ووتعزيزااًً ألهداافف االبرنامج من االتباددلل االثقافي ووصقل

ارر ثمانية طالبب إإيطاليين من جامعة "كا االبندقية وواالتعامل مع االعاددااتت وواالتقاليد ووااللغة اااليطالية، تم إإختي

فوسكارريي" في االبندقية، للعمل في االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت إإلى جانب االشبابب من ددوولة ااإلماررااتت 
االعربية االمتحدةة. ووسيشارركك االمتدرربونن في براامج تعليمية مكثفة بالتعاوونن مع مؤسساتت رراائدةة في مجالل 

ارريي". كما سيتاحح لهم حضورر االمحاضرااتت ووااإلنخرااطط في ددووررااتت االثقافة في االبندقية ووجامعة "كا فوسك
ووززياررااتت ميداانية للمعاررضض ااألخرىى في بينالي االبندقية وومؤسساتت ثقافية أأخرىى في مدينة االبندقية.

االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت في بينالي االبندقية

ددوولة ااإلماررااتت على االمستوىى االدوولي تأسس االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت بهدفف ددعم االحركة االفنية في 
ووتأسيس قوااعد متينة لدعم االتنوعع ووتطوير االمشهد االثقافي في االبالدد.

من خاللل إإقامة جناحح  2009ووكانت أأوولل مشارركة لدوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة في بينالي االبندقية في االعامم 

ي االمشارركة منذ ذذلك االحين ضمن جميع االدوولي للفنونن، ووااستمر االجناحح االوطني ف 53ووطني في االمعرضض االـ
ستشارركك ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة ألوولل مرةة في االمعرضض  2014ددووررااتت االمعرضض االفني. ووفي االعامم 

االدوولي للعماررةة. 

ووتعتبر مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهيانن، االمفوضض االرسمي للجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت في بينالي 
لعمل االخيريي االمجتمعي تأسست من قبل سمو االشيخة سالمة بنت حمداانن االبندقية. ووهي مؤسسة ل

آآلل نهيانن، بهدفف ددعم ووتطوير االثقافة وواالفنونن في ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة.



	  

	  

: طلباتت ووسائل ااإلعالمم

خوررشيد منى

press@nationalpavilionuae.org  

:االملفاتت ااإلعالمية

nationalpavilionuae.org

)ااألخبارر ووااإلعالممااضغط على: ( 

:توااصل معنا

pavilionuae@تويتر: 

nationalpavilionuae /كك:االفيسبو

nationalpavilionuae@ إإينستاجراامم: 

  

: مالحظاتت للمحرررين

   

لهندسة االعماررةة في بينالي االبندقية 14االمعرضض االـ .1

وويعتبر أأهم معاررضض االفن االمعاصر في االعالم. وويعودد تارريخ تنظيم  1895بينالي االبندقية إإلى االعامم يعودد تارريخ 
إإلى أأنن قُُررر إإستضافته ررسمياََ كل سنتين في  1975أأوولل معرضض ددوولي للعماررةة في بينالي االبندقية إإلى االعامم 

ضض إإلى االمعمارريي االهولنديي . ووهو حالياََ في ددووررته االراابعة عشر، حيث أأووكلت مهامم منسق االمعر1980االعامم 
ررمم كولوهاسس. وويضم بينالي االبندقية إإلى جانب االمعرضض االفني، االبينالي االمعمارريي وومهرجاناتت االفيلم 

وواالموسيقى وواالمسرحح وواالرقص.

االمفوضض االرسمي للجناحح االوطني لدوولة ااالماررااتت في بينالي  _مؤسسة سالمة بنت حمداانن آآلل نهيانن  .2
االبندقية

من قبل سمو االشيخة سالمة  2010نت حمداانن آآلل نهيانن منذ تأسيسها في االعامم تسعى مؤسسة سالمة ب

ااإلستثمارر في مستقبل ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة من خاللل ااإلستثمارر في “ بنت حمداانن آآلل نهيانن إإلى
االعنصر االبشريي" ووتحقيقاًً لهذاا االهدفف، تعمل االمؤسسة على تطوير ووددعم مباددررااتت خيريّّة في مجاالتت 

.ليم وواالفنونن وواالثقافة وواالترااثث وواالصحةاالتع

3. ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنمية االمجتمع 

إإستجابةًً إلحتياجاتت مجتمع ااإلماررااتت ااآلخذ  2006اانطلقت ووززااررةة االثقافة وواالشبابب ووتنمية االمجتمع في االعامم 

تهدفف االوززااررةة إإلى  بالنمو وواالتحدياتت االتي توااجه شبابه االمزددهر ووحرصاًً على ترااثث االدوولة ووحياتها االثقافية.

إإنعاشش ترااثث ددوولة ااإلماررااتت االزااخر من خاللل إإلهامم ووتشجيع االموااهب ااإلبدااعية االواافرةة لدىى شبابب االيومم. 

ووتحمل االوززااررةة مسؤوولية ددعم طاقاتت االشبابب ووااإلستثمارر فيها ووإإستلهامم ووتنمية قدررااتهم االفنية، ووفي 
تت االثقافية في االمجتمع، ووبناءءااًً عليه ساهمت طريقها إإلى ذذلك نجحت االوززااررةة في بث االوعي حولل االمماررسا

االوززااررةة في تجديد ووإإثرااءء ووسائل وومضامين ااإلتصالل االثقافي، فهي تعمل بإستمراارر على بناءء إإطارر متكامل 



	  

	  

االمفصّّلة بخصوصص االثقافة وواالشبابب وواالتنمية ااالجتماعية في االدوولة. ووإإلى ذذلك تنظم لتوفير االمعلوماتت. 
تمكنها من تأمين االدعم االالززمم لتحقيق أأهداافها االوززااررةة نشاطاتت ووتطورر آآلياتت

4. االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة 

لإلشراافف على مشارركة ددوولة ااإلماررااتت  2008تأسس االجناحح االوطني لدوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة في االعامم 

االمعرضض االدوولي للفنونن في  في مختلف فعالياتت بينالي االبندقية، حيث شارركك االجناحح االوطني ضمن فعالياتت
 14. ووسيشارركك للمرةة ااألوولى في هذاا االعامم ضمن فعالياتت االدووررةة االـ2013وو 2011وو 2009بينالي االبندقية في ااألعواامم 

.  بامبلينج لمعرضض االعماررةة في بينالي االبندقية، بتنسيق من االدكتوررةة ميشيل

االموقع: سالي دديي آآررمي .5

في تارريخه االعريق بمنح ددوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة، أأوولل ددوولة  لقد قطع بينالي االبندقية مرحلة مهمة
سالي دديي آآررمي. ووتم ااإلتفاقق على  –خليجية تشارركك في بينالي االبندقية، عقد االضيافة طويل ااألمد في أأررسينالل 

هم بينـالـي االبندقية، أأهذاا االعقد بالتعاوونن مع ووززااررةة االخاررجية لدوولة ااإلماررااتت االعربية االمتحدةة. وويعد

فعـاليـاتت االفن االمعاصر. وويضـم بينـالـي االبندقـيـة، إإلـى جـانب االمعرضض االـفنـي، االبينـالي االمعمـارريي 
وومهرجاناتت االفيلم وواالموسيقى وواالمسرحح وواالرقص.

معلوماتت عن قيّّم االمعرضض .6

ااألمريكية. حاززتت في مدينة هاررتفورردد، االوالياتت االمتحدةة  1963بامبلينج من موااليد االعامم  االدكتوررةة ميشيل

على ددررجة االدكتوررااهه في تارريخ االفن من جامعة كولومبيا ووززمالة ااألبحاثث ما بعد االدكتوررااهه من متحف 
مترووبوليتانن للفنونن في نيويورركك. كما أأنن لديها ست سنوااتت من االخبرةة في مجالل تدرريس تارريخ االفن 

وواالمتاحف في جامعة ززاايد ووبعض االجامعاتت ااألخريي في أأبوظبي.

	  


