
	

	

	

	

	

	

	

 

المتدربینیعلن عن  العربیة المتحدةالجناح الوطني لدولة اإلمارات   

2017في بینالي البندقیة المشاركین   

 

ً  21 اختیار • ً  7و اإلمارات دولة من متدربا  في التدریب برنامج" في للمشاركة إیطالیا من متدربا

اإلمارات لدولة الوطني بالجناح الخاص "البندقیة  

 إلشرافل البندقیة مدینة في شھراً  سیقضونو تعلیمي لبرنامج سیخضعون المشاركون المتدربون •

البندقیة بینالي في الوطني الجناح العملیات الیومیة لمعرض على  

ً  150 من من أكثر إلى يالوطن الجناح في بینرالمتد عدد وصل •  مشاركتھ منذ اآلن حتى متدربا

2009 البندقیة بینالي في األولى  

ً  حققوا "البندقیة في التدریب برنامج" منتسبي من العدید •  بمجال المھنیة مسیرتھم ضمن نجاحا

 ممارسات: مقص ورقة، حجرة،" معرض في ستشارك التي الحداد، سارة بینھم من الثقافة

.فنانةً  بوصفھا "واألداء اللعب  

 

 النھائیةقائمة العن  الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدةأعلن : 2017فبرایر  28أبوظبي، 

 ،من إیطالیا 7متدرباً من اإلمارات و 21والتي ضّمت  لمشاركین في "برنامج التدریب في البندقیة"ل

-مایو 13 منالمقام  2017بینالي البندقیة المشاركة في خالل  مي الرساالفتتاح ( 2017نوفمبر  26

-10خالل الفترة  .)مایو 12  

 

الفنون والعمارة یرصد ممارسات وفي كل عام، یشارك الجناح الوطني في بینالي البندقیة بمعرض جدید 

أبرز الفعالیات أحد الذي ُیعد ، 2017ویشھد المعرض الدولي للفنون . في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
ً  80مشاركة نحو  الثقافیة العالمیة، نصف ملیون زائر. ومن المتوقع أن یستقطب أكثر من  جناحاً وطنیا

في  لدولة اإلمارات وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفوض الرسمي للجناح الوطني
.بینالي البندقیة بدعم من وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة  

 

الكتساب خبرات عملیة أثناء تولیھم مھام لمتدربین أمام االفرصة " البندقیة في التدریب برنامج" تیحوی
بعنوان جدیداً ویقدم الجناح الوطني ھذا العام معرضاً على معرض الجناح الوطني في إیطالیاً. اإلشراف 

الممارسات الفنیة في دولة اإلمارات یرصد من خاللھ  "حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب واألداء"
نجوم الغانم، سارة الحداد، فیكرام ھم فنانین  ةأعمال لخمسعبر  اللعب واألداءخالل إظھار مفاھیم  من

.دیفیتشا، النتیان شیھ، والدكتور محمد یوسف  

 

لة الجناح الوطني لدو في بینرالمتد عدد وصل، 2009البندقیة عام  يومنذ مشاركتھ األولى في بینال

بما فیھم الفنون والعمارة وقد انتقل العدید منھم إلى العمل في مجال متدرباً،  150أكثر من إلى اإلمارات 
في معرض الجناح كفنانة كانت أحد منتسبي برنامج التدریب وفي ھذا العام ستشارك التي سارة الحداد 
.الوطني القادم  

 

یقدم برنامج : "لیلي بن بریك، مدیر التنسیق في الجناح الوطني لدولة اإلماراتبھذه المناسبة، قالت و
، وھو ما یؤكد بالفنون والعمارة للمشاركة في ھذا المناسبة الھامةشباب المھتم للالتدریب فرصة رائعة 

في دولة الثقافة كوادر  من ةل القادماجیاألإعداد ورعایة التزام الجناح الوطني لدولة اإلمارات ب



	

	

	

	

	

	

	

، القیم الفني لمعرض الجناح الوطني، على المتدربة حّماد ناصرار یاختوقوع وقد سعدنا باإلمارات. 
 ممیزامثاالً في الحقیقة تقدم ، وھي المشاركین بالمعرضالفنانین قائمة لتنضم إلى سارة الحداد السابقة 

لمواھب اإلبداعیة الناشئة بدولة ل نافي إطار دعمبرنامج التدریب من خالل نتطلع إلى تحقیقھ لما 

اإلمارات".  

 

لدیھم شغف فرص تدریب للمواطنین والمقیمین بالدولة ممن البندقیة" ویقدم "برنامج التدریب في 
.الفنون والعمارة بمجاالت  

 

لبرنامج تعلیمي یتم تنسیقھ بالتعاون مع مؤسسات ثقافیة بارزة في كل من دولة  ھذا وسیخضع المتدربون
زیارات معارض والمحاضرات والوعمل الورش مجموعة من ویشمل ذلك ، اإلمارات والبندقیة

ویمّكن القطاع. شخصیات بارزة بتحت إشراف القیم الفني للمعرض وفنانین و فنیةالستودیوھات 

مع محتویات المعرض والتحدث بشكل عام عن تامة المتدربین من التفاعل بانسیابیة البرنامج التعلیمي 
حیث سیحضر المتدربون  ،في البندقیةالبرنامج المشھد الثقافي النابض في دولة اإلمارات. ویستمر 

. محاضرات ویشاركون في ورش عمل تتمحور حول معارض البینالي والمؤسسات الثقافیة في البندقیة

، سیتم إیفاد مجموعة جدیدة من المتدربین كل شھر على مدار أشھر المعرض الستة ،وأثناء فترة البینالي

خبرات عملیة أثناء تنسیق بما یتیح لھم الفرصة الكتساب لبندقیة شھراً واحداً في اوستقضي كل مجموعة 
  لمعرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات.واإلشراف على العملیات الیومیة 

 

بما  ،البندقیةمدینة في  جامعة "كافوسكاري"دائمة مع ویرتبط الجناح الوطني لدولة اإلمارات بشراكة 

وتھدف نظرائھم اإلماراتیین. للتعاون مع بالجناح الوطني یح مشاركة عدد من المتدربین اإلیطالیین یت

الحیاة االطالع على المشاركین للمتدربین تتیح دعم التنوع والتبادل الثقافي، كما ھذه الشراكة إلى 

.أثناء إقامتھم والثقافة اإلیطالیة  

 

یستعرض . والخامسة لدولة اإلمارات في المعرض الدولي للفنونمع المشاركة  2017ویتزامن العام 

، الممارسات الفنیة في دولة اإلمارات من حّماد ناصرمعرض الجناح الوطني، تحت إشراف القّیم الفني 
خالل إظھار مفاھیم اللعب واألداء، كما یضم أعماالً فنیة وإنتاجات إبداعیة جدیدة ألعمال فنیة مفقودة 

الشراكات الممتدة بین إلى جانب الكتاب المرافق للمعرض سیسھم و أعمال تكلیفیة جدیدة. باإلضافة إلى

الحوار حول تعزیز المعرض وإلى مساحة إضافیة في إضفاء  الثقافیةالجناح الوطني والمؤسسات 

موضوعاتھ.  

 

رابییة عبد الجبار، مریم أبو  وھم:، اإلمارات دولة من وفیما یلي أسماء المتدربین الذین تم اختیارھم
عبید، لین العلي، جمانة الھاشمي، بدر الكتبي، زینب الخاجة، مروان سھیل المھري، عمران المحمد، 

سكر، لیان عطاري، إبراھیم إبراھیم، نیھا عم عاص، اءمالنقبي، محمد العل ىقوت عبد الغني النحوي،
ندى ولید.مؤمن مشتھى، و ر، عامر مدھون،ماواري، ھینجال كتیلي كوش زندار،الخكلفاني، محمد   

 

- -انتھى  

 

لالستفسارات اإلعالمیة، ُیرجى االتصال بـ:  

press@nationalpavilionuae.org  


