
	

	

	

 

اإلماراتي الوطنيالبیت سلط الضوء على ی اإلماراتجناح   
2016 بینالي البندقیةخالل مشاركتھ في   

 

لیبرز  رشیفیةوالمواد األ الصوروالمعماریة  والنماذج المخططاتاإلماراتي" مجموعة متنوعة من الوطني یقدم معرض "تحوالت: البیت 

-مایو 28خالل الفترة وذلك البیوت اإلماراتیة من نموذج أساسي إلى بیوت فردیة، عملیة تحول  الفعالیات في أحد أبرز  2016نوفمبر  27

المعماریة العالمیة  

 

في  15المعرض الدولي للعمارة الـ مشاركتھ في ضمن ، العربیة المتحدة الجناح الوطني لدولة اإلماراتینّظم  :2016مایو  4اإلمارات، 

مجموعة متنوعة من المواد األرشیفیة والصور  ستضیفسیالذي  اإلماراتي"الوطني معرض "تحوالت: البیت ، 2016بینالي البندقیة لعام 
المعماریة.المخططات المعماریة والنماذج باإلضافة إلى   

 

وزارة وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفّوض الرسمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في بینالي البندقیة، بدعم من ھذا 

.الثقافة وتنمیة المعرفة  

 

خاللھ كیفیة تحول مستكشفاً من  ، التي تعرف أیضا بالبیوت الشعبیة،اإلماراتیة الوطنیة ض التحوالت التي مّرت بھا البیوتیبرز المعرو

في أغلب  في األحیاء السكنیة منذ السبعینیاتبدأت  النموذج األساسي للبیوت الشعبیة اإلماراتیة التي جرى بنائھا في دولة اإلمارات خالل فترة
لى ساحة فناء داخلي، سلسلة من الغرف المطلة ع ت الوطنيیضم نمط البی لتوفر السكن ووسائل الترفیھ الحدیثة للسكان المحلیین.مدن الدولة 

لیتالئم مع  لوطنيعلى مدار السنوات، أضافت العائالت المقیمة العدید من مختلف التعدیالت المعماریة إلى النموذج األساسي للبیت او
متطلباتھم، لتصبح بیوتاً فردیة تعكس ثقافتھم وأسلوب حیاتھم.  

 

أحد والذي ُیعد  ،قسم الھندسة المعماریة بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة األستاذ المشارك فيالششتاوي شرف على المعرض القّیم یاسر ی

مجموعة من بین أركانھ المعرض یستضیف ة. وسوف قالمنطبالشخصیات المرموقة في مجال التخطیط الحضري والھندسة المعماریة أبرز 

ھذا باإلضافة إلى البیت الوطني إلحدى العائالت اإلماراتیة، عن تحلیل معماري شامل  بما في ذلك التقنیات الحدیثةالتاریخیة و المواد

تشكیلة متنوعة من الوطني. وسوف یستضیف المعرض برنامج البیت بدایة  توّثقوالتي  األرشیفیةالصحفیة اإلصدارات بعض قصاصات من 

ُكلفت بھا  حدیثةصور باإلضافة إلى ، ینجیرارد كالالمصّور الھولندي التي التقطھا و السبعینیاتالتي یعود تاریخھا الى فترة  القدیمةالصور 

ریم فلكناز. المصورة اإلماراتیة  
 

لششتاوي رصد یاسر ای" سالمة بنت حمدان آل نھیان": الثقافة والتراث في "مؤسسةو،  الفنونوفي ھذه المناسبة، قالت خلود العطیات، مدیر 
فرصة ھذا المعرض لنا  تیحیبینما  ،المعماري بدولة اإلماراتالحضري والمشھد ضمن جوانب ھذا العنصر الفرید الشّیق في بحثھ التفصیلي 

في االستثمار في تنا مؤسس التزاماً برسالةو .المعماریة العالمیةالفعالیات أبرز إحدى في  المعماري اإلماراتي شھرة لإلرثأقل جانب إبراز 
في المساحات الیومیة على سلط الضوء یسالذي ھذا العام وبمعرض نفتخر  ،العنصر البشريوتطویر تعزیز من خالل مستقبل دولة اإلمارات 

".ماراتحول دولة اإلالحوار المعماري سیشكل رؤیة جدیدة عن بما  ،بدولة اإلماراتالمواطنین حیاة   
 

شارك أفراد یرؤیة شاملة حول البیت الوطني باعتباره تجربة معماریة جدیرة باالھتمام، حیث  یقدم المعرض" :وأضاف یاسر الششتاوي
شاھداً حّیاً ومستمراً  في بناء وتعدیل بیئتھم الحضریة. وھذا المعرض یسلّط الضوء على األحیاء الشعبیة باعتبارھامشاركًة فّعالًة المجتمع 

یزال عنصراً جوھریاً  النھ أال إ ،البیت الوطني وبالرغم من التطورات والتحوالت التي شھدھا  التأقلم فيوقدرتھم  أھل اإلمارات عزمعلى 

 ً اإلماراتي ".والمعماري  الحضريفي المشھد  ورئیسیا  

 

بینالي في الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في المقر الدائم لجناح المقام ، اإلماراتي"الوطني معرض "تحوالت: البیت یضم سھذا و
-أرسینال"موقع البندقیة في  رحلة  في زوار المعرض تأخذاألبعاد،  عبارة عن سلسلة منوھي ببضعھا  أربعة أقسام متصلة، "سالي دي آرمي 

تقّسم  من العوارض ھیكل شبكي ركیبویعتمد تصمیم المعرض على ت .الوطنيبیت إلى الالعام وصوالً العمراني المشھد من بھم تنطلق 
من خاللھا. الوطنيالبیت قّصة للزوار  رويیل ،جدران إلى أربعة أقسام تفصلھا مساحة الجناح  

 

• خالل فترة الخمسینیات الوطنیة البیوت مشروع بدایات وّثق تأرشیفیة ووثائق ومقاطع فیدیو صوراً یقدم ھذا القسم  التاریخ: 

 British)" بریتیش بترولیومالشركة البریطانیة "ھا تالتقطكما سیعرض صوراً جّویة  .والستینیات والسبعینیات

Petroleum)  ن یكالجیرارد المصور الھولندي التقطھا  لألحیاء الشعبیةصور معماریة أولیة ورسومات باإلضافة إلى

المحلیة صدارات قصاصات صحفیة أرشیفیة وغیرھا من اإلوشركة أبوظبي للعملیات البترولیة البریة المحدودة (أدكو)، و

األخرى.  

 



	

	

	

• خریطة ال تقدمسفي حین ، في المدینة على نطاق واسعالوطنیة لبیوت ل النسیج العمرانيتطورات یرصد ھذا القسم  الحي: 

سیضم ھذا القسم الشعبیة الواسعة االنتشار. والسكنیة وألحیاء ا اتتطوردولة اإلمارات وفي عن المشھد المعماري  لمحةً تفاعلیة ال
ضافة إلى رسومات بیانیة تحلیلیة وصور ومقاطع فیدیو.باإلمعماریة مختلفة األحجام نماذج أیضاً   

 

•  النماذج المصغرةفردي، وذلك من خالل على مستوى الوطنیة البیوت یقدم ھذا القسم تحلیالً تفصیلیاً متطوراً عن  البیت: 

على حدٍة ضمن األحیاء  وطنيمخططات التي تسلّط الضوء على التغییرات الفردیة لكل بیت الو ومات األفقیةالمجّمعة والرس
.من المنازل مجموعةً یضم كبیر نموذج باإلضافة إلى  الحدیثة  

 

• والعائلة اإلماراتیة الوطنیة  بیوتعن أحد الدراسة حالة مفّصلة اھتمام المعرض وفیھ ُتعرض محور ھذا القسم یشكل  المركزي: 

 ھذا القسمیضم عالوًة على ذلك، . للعائلةصور تذكاریة تحلیل معماري شامل وعرض وذلك من خالل ، تعیش فیھالتي ال تزال 

العنصر الفوتوغرافیة لتوّثق بعدستھا  ھذه األحیاء تزار ، التي ریم فلكنازلفت بھا المصورة اإلماراتیة تشكیلة من الصور التي كُ 

.األحیاء السكنیةالبشري في   
 

كما  ةالمعروض یاتخلفیة وافیة عن المحتوحیث یقدم ، الششتاويیاسر بحث والمعرض مفھوم عن تصوراً یضع  ّیبكتیرافق المعرض سو

والباحثین.والمحافظین المعمارین وعلماء االجتماع أبرز لعدد من یضم مقاالت ودراسات أكادیمیة   

 
-مایو 28البندقیة خالل الفترة في بینالي  15الیقام المعرض الدولي للعمارة  (ُیقام االفتتاح الرسمي خالل الیومین  .2016 إلى نوفمبر 27

+ بتوقیت 2مایو في تمام الساعة الرابعة عصراً ( 26وسوف یتم افتتاح الجناح الوطني لدولة اإلمارات رسمیاً یوم  2016مایو  27و 26

غرینیتش).  
 

القّیم  

 
. 1997قسم الھندسة المعماریة بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة، حیث یحاضر بطالبھ فیھا منذ عام یاسر الششتاوي، أستاذ مشارك في 

وتتمحور دراستھ حول التطور الحضري في المجتمعات النامیة والحیاة الحضریة العادیة وتاریخ تطور المدن فضال عن الدراسات 
في جامعة یدیر الششتاوي مختبر أبحاث التنمیة الحضریة و .شرق األوسطالسلوكیة البیئیة، مع تركیز خاص على المدن في منطقة ال

.اإلمارات  
 

 Behind an Urban(لعالمیة المرموقة، ومنھا كتب مثل مؤلفا في العدید من المجالت ودور النشر ا 70وقد كتب الششتاوي أكثر من 

Spectacle) و ،(The Evolving Arab City and Planning Middle Eastern Cities ًوالتي أصبحت مرجعاً مھما (
على صعید التنمیة الحضریة والھندسة المعماریة في المنطقة.  

 

وكان الششتاوي قد تلقى دعوة لعرض أبحاثھ في العدید من المؤسسات الدولیة مثل "جامعة كولومبیا" و"ھارفرد غرادجویت سكول أوف 
زیورخ"، و"اللوفر باریس" و"المركز الكندي للعمارة" في مونتلایر. ویضاف إلى ذلك، تم دیزاین"، و"المعھد الفیدرالي للتكنولوجیا في 

.عرض أعمالھ في مجال الوسائط المتعددة في متحف جوجینھایم وجامعة نیویورك  

 

 
نبذة عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في بینالي البندقیة  

اإلمارات العربیة المتحدة بھدف دعم ممارسات الفنون المعاصرة في دولة اإلمارات، من خالل المشاركة في تأسس الجناح الوطني لدولة 
بینالي البندقیة وخلق حوار ثقافي بّناء بین دولة اإلمارات والمجتمع الدولي.  

 

للمعرض الدولي للفنون،  53ورة الـ ، من خالل الجناح الوطني في الد2009بدأت مشاركة دولة اإلمارات في بینالي البندقیة في عام 
المشاركة الثانیة لدولة اإلمارات في المعرض الدولي للعمارة في  2016وتواصلت المشاركة في الدورات الالحقة. وسوف یشھد عام 

نوفمبر. 27مایو حتى  28خالل الفترة من  15ـ دورتھ ال  
 

 

- -انتھى  
 

 

 
 


