
	

	

	

	

	

	

	

	

اإلمارات جناح إفتتاح

البندقیة بینالي في 57 الـ للفنون الدولي المعرض في

 في األمسافتتح الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  :2017مایو  11البندقیة، إیطالیا، 

في  57معرضاً بعنوان "حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب واألداء"، في المعرض الدولي للفنون الـ 
.بینالي البندقیة

 

وزارة  في افتتح المعرض سعادة الدكتور زكي أنور نسیبة، مساعد وزیر الخارجیة والتعاون الدولي

 ناصر الرئاسة، بحضور سعادة صقرة شؤون الخارجیة والتعاون الدولي والمستشار الثقافي في وزار

 اإلمارات لدولة العام القنصل ،الشامسي حسن عبدهللا وسعادة ،سفیر دولة اإلمارات لدى إیطالیا ،الریسي

 ،الھاشمي حكم سعادة و ،وسعادة عفراء محمد الصابري، وكیل وزارة الثقافة وتنمیة المعرفةمیالن،  في

 المدیر ،مجلي وأنجیال، المعرفة وتنمیة الثقافة وزارة، واآلثار والفنون الثقافة لقطاع المساعد وكیلال

نھیان. آل حمدان بنت سالمة مؤسسة ،العام والمستشار التنفیذي

حول استكشاف مفھوم "المرح" أو "اللعب" باعتباره  صر،ااد ن، الذي قیّمھ حمّ ویدور موضوع المعرض
حلقة وصل تجمع بین العدید من األجیال، من خالل أعمال إبداعیة لمجموعة من الفنانین منھم نجوم الغانم 

.وسارة الحداد وفیكرام دیفیتشا والنتیان شیھ والدكتور محمد یوسف

 

ض الرسمي للجناح الوطني الذي یقام في وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفوّ 
-"أرسینال   .سالي دي آرمي"، بدعم من وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة 

 

مع المشاركة الخامسة لدولة اإلمارات في المعرض الدولي للفنون، الذي سیفتتح  2017ویتزامن العام 
ً للجمھور في  حیث من المتوقع أن یبلغ عدد ، 2017نوفمبر  26مایو ویستمر حتى  13أبوابھ رسمیا

.الزّوار أكثر من نصف ملیون شخص

ن دولة اإلمارات زاخرة باإلرث الحضاري والفنون أوقالت سمو الشیخة سالمة بنت حمدان آل نھیان 
الجمیلة المرتبطة بھویة وثقافة أبناء المنطقة والتي تتناقلھا األجیال تلو األجیال، مشیرة سموھا الى ان 

مارات في الفعالیات الدولیة مھم لنقل الصورة الجمیلة والمعبرة لألعمال الفنیة واألدبیة التي مشاركة اإل
.ترسخت في وجدان أبناء اإلمارات

وأضافت سموھا ان معرض الجناح الوطني في ھذا العام یستضیف أعماالً فنیةً لخمسة فنانین یتخذون من 
مختلفة، وبالرغم من تنوع ھذه األعمال إال أنھا تجتمع على دولة اإلمارات مقراً لھم وینتمون إلى أجیال 

عدد من المواضیع والمفاھیم والتي تسرد قصة ممارسات الفن المعاصر في دولة اإلمارات مشیرة سموھا 
الى ان بینالي البندقیة یعد من أبرز الفعالیات الفنیة، وتأتي مشاركة دولة اإلمارات كفرصة قیمة لسرد 

.رات العربیة المتحدة غیر المرویة أمام جمھور مطّلع یأتي من جمیع أنحاء العالمقصص دولة اإلما



	

	

	

	

	

	

	

	

وفي ھذا العام، تعرض أعمال الفنانان حسن شریف وعبدهللا السعدي في المعرض الرئیسي "في فا آرت 
ناشئة فیفا" فیبینالي البندقیة تحت إشراف كریستین ماسیل، تعزیزاً لمكانة دولة اإلمارات كعاصمة فنیة 

.على المستوى العالمي

 الملحق ،علي آلِ  عبید راشد عیسى الركن عمیدال: وكان من بین الحضور البارزین في حفل االفتتاح

وتنمیة  الثقافة وزارة وكیل مكتب مدیر ،بوزنجال حمود إیطالیا، السید في االمارات لدولة العسكري

والسیدة زینب وتنمیة المعرفة،  الثقافة وزارة، الداخلي التدقیق مكتب مدیر ،الجالف ولید والسید ،المعرفة

 مؤسسة رئیس ،القاسمي حور والشیخةوتنمیة المعرفة،  الثقافة وزارةالصابر، المستشار اإلعالمي، 

 آل حمدان بنت سالمة مؤسسة ،والتراث والثقافة الفنون مدیر العطیات، خلود للفنون، والسیدة الشارقة

نھیان.

 

المشاركون في "برنامج التدریب في البندقیة" إدارة الجناح الوطني لدولة اإلمارات خالل وسیتولى 
مشاركتھ ھذا العام في بینالي البندقیة، ویُعد ھذا البرنامج مبادرة مستمرة تتیح الفرصة أمام الشباب من 

.المقیمین والمواطنین بدولة اإلمارات للتدریب واكتساب الخبرات في مجال الفنون

- -انتھى

 

 

عن الفنانین:  

 

نجوم الغانم  

من الجوائز،  د، حائزة على العدیمن اإلمارات نجوم الغانم، ھي شاعرة وفنانة وكاتبة سیناریو ومخرجة

أخرجت وأنتجت العدید من األفالم الروائیة القصیرة والوثائقیة الطویلة. وبخالف قیامھا بإخراج وإنتاج 
أفالمھا، فھي ُتعد مستشارة سینمائیة وإعالمیة وثقافیة تستفید من خدماتھا مؤسسات تعلیمیة ومھنیة في 

) الذي حاز على جائزة أفضل فیلم غیر 2014(دولة اإلمارات. من بین آخر أعمالھا فیلم "سماء قریبة" 
روائي في مھرجان دبي السینمائي الدولي؛ وفیلم "صوت البحر" الحائز على جائزة لجنة التحكیم من 

) الذي حصد 2011مھرجان اإلسكندریة السینمائي لدول البحر المتوسط باإلسكندریة وفیلم "أمل" (
حكیم الخاصة من مھرجان بیروت السینمائي الدولي. فضالً الكثیر من الجوائز وأبرزھا جائزة لجنة الت

) وفیلم "ما بین 2010عن ذلك، أخرجت الغانم العدید من األفالم الوثائقیة و من بینھا "حمامة" (
) الحائز على جائزة أفضل فیلم وثائقي خلیجي طویل في 2008)، وفیلم "المرید" (1999ضفتین" (

بما فیھا "أسقط  سیرتھا الشعریة، كتبت الغانم ثمانیة دواوین شعریةوفي م مھرجان أبوظبي السینمائي.
) و"ال 2008مالئكة األشواق البعیدة" (") و2010)، "لیل ثقیل على اللیل" (2012في نفسي" (

) 1991) و"الجرائر" (1996) و"رواحل" (2000منازل الجلنار" (") و2005وصف لما أنا فیھ" (
).1989و"مساء الجّنة" (  

 

 1999على شھادة الماجستیر في اإلخراج السینمائي من جامعة غریفیث بأسترالیا عام  الغانم حصلت

وقبل ذلك كانت قد حصلت على شھادة البكالوریوس في اإلنتاج واإلخراج التلفزیوني من جامعة أوھایو 
بأمیركا.  

 

سارة الحداد  



	

	

	

	

	

	

	

	

شخصیة بحتة كما تجّسد في سارة الحداد ھي فنانة تستقر في دبي، تستوحي أعمالھا من رؤیة 
ً مجّرداً للمشاعر الخاصة عبر مسار فني  تصوراتھا الفنیة الصراعات الداخلیة، وھي توصف وصفا

من خالل التفاعل مع العواطف والمخاوف والشكوك وانعدام األمن. ومن خالل  یبحث عن قبول الذات
لمشاعر وتصّورھا في أعمال فنیة تتوافق ترجمة الحاالت العاطفیة في أعمال فنیة، تعید الحداد نقل تلك ا

"أعرف، عرفت" في وتتغّیر مع كل مساحة جدیدة تشغلھا. وقد أقیم للحداد معرضین فردیین و ھما 
) وذلك بعد إقامتھا الفنیة  في مسرح دبي االجتماعي ومركز الفنون، 2013صالة عرض الیت (

-ومعرض "مكتظ بالسكان" في "ذا بافیلیون  ). ومن بین المعارض الجماعیة التي 2012وسط البلد" ( 
" في مركز الفنون "كونرسمیث" بالعاصمة األمریكیة واشنطن 2016مؤخراً "أكادیمیة  شاركت فیھا

) ومعرض "لیس ھنا حقاً" في 2016) ومعرض "رمضانیات" في صالة عرض الیت بدبي (2016(
)، وغیرھا الكثیر من 2015() ضمن معرض فن أبوظبي 2016صالة عرض بالتفورم في بالتیمور (

المعارض األخرى.  

 

حصلت الحداد على درجة الماجستیر في الفنون الجمیلة تخصص النحت من كلیة الفنون بمعھد 
میریالند، مدینة بالتیمور بالوالیات المتحدة األمریكیة، ضمن برنامج زمالة فولبرایت للطالب األجانب 

س في الفنون الجمیلة باالتصاالت البصریة مع التركیز . كما حصلت على درجة البكالوریو2016عام 
.2011على التصمیم الغرافیكي من الجامعة األمریكیة في دبي عام   

 

فیكرام دیفیتشا  

ً في دبي. وترصد  1977فیكرام دیفیتشا، فنان ولد في بیروت عام  ونشأ في مومباي ویستقر حالیا
ط إلھامھ اإلبداعي من بیئات محددة والنظم االقتصادیة أعمالھ الفنیة العمل والوقت والقیمة حیث یستنب

واالجتماعیة المفعمة بالتحدیات، وقد نجح في صقل موھبتھ الفنیة حول ما یمسیھ "ممارسات قائمة"، 
التي تجمع بین القوى والقدرات في العمل ضمن بیئات صناعیة واقتصادیة واجتماعیة.  

 

ومساحات وعّمال حقیقیین، حیث ینتقل واد موجودة ویعتمد فیكرام في أعمالھ باستمرار على م

بالمجتمعات إلى حوار عمیق مع المشاركین المحتملین. وُتترجم مشاركاتھ الفنیة في صور تراكیب فنیة 
ومن بین معارض فیكرام "دوالتان ثنائیتان، الھند . وأعمال عامة ومقاطع فیدیو ولوحات فنیة

)، ومعرض 2016بورتریھ" في مركز تشكیل ( )، و"جلسات2016واإلمارات" في كوتشي (
)، و"مشروع 2016"المكعب األبیض.... حرفیاً" في صالة "إیزابیل فان دین إیند" لألعمال الفنیة (

)، 2015)، ومعرض "داست" بمركز الفن المعاصر، وارسو (2016ویرھاوس" في السركال (
)، وغیرھا الكثیر. وإلى 2015المتحدة (ومعرض "اللھجة" في مركز مرایا للفنون، اإلمارات العربیة 

جانب ذلك، دّشن فیكرام عدة مشروعات فنیة ضمن معرض "الظاھر/الخفي" الخاص بلجنة الفنون 
).2014الشعبیة التابعة للصندوق العربي للثقافة والفنون (  

 

النتیان شیھ  

بین الصور واألعمال الفنیة ویستقر في دبي، وتتنوع أعمالھ ما  1988النتیان شیھ، فنان ولد في العام 
والقصص والمواقف الفنیة. ویحمل النتیان درجة الماجستیر في الفنون الجمیلة من كلیة معھد الفنون في 

شیكاغو، وھو محّرر لمجلة "ذا ستیت" بدبي.  

 



	

	

	

	

	

	

	

	

وقد شارك الفنان النتیان في الدورة الحادیة عشر من بینالي شنغھاي، الصین تحت إشراف من 
-"بینالي كوتشيمیدیا"، والدورة الثالثة من "مجموعة رقص  موزریس" بمدینة كوتشي الھندیة تحت  

إشراف سودارشان شیتي.  

 

محمد یوسف  

أحد األعضاء المؤسسین في جمعیة اإلمارات وھو ، 1953محمد یوسف، فنان ولد في الشارقة عام 
ویغلب على أعمال یوسف الفنیة  للفنون التشكیلیة، وكان في السابق رئیساً لمجلس إدارتھا لعدة سنوات.

موضوع الحركة والسكون، وقد سافرت أعمالھ إلى العدید من المعارض الفنیة في جمیع أنحاء العالم. 
كما شارك یوسف في جمیع المعارض التي نّظمتھا جمعیة اإلمارات للفنون التشكیلیة منذ أن تأسست في 

الذي أقیم ضمن  "ض "حول المعارض في اإلمارات، وقد حّل أحد أعمالھ الممّیزة في معر1979العام 
الدولي للفنون في بینالي البندقیة. 56الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة بالمعرض الـ   

 

وحصل یوسف على درجة الدكتوراه في الفنون الجمیلة من جامعة "مناف راشانا" الدولیة بالھند، 
، وقد تلّقى 2000من جامعة ویبستر في والیة میزوري عام  ودرجة الماجستیر في الفنون الجمیلة

.1978بكالوریوس الفنون الجمیلة من كلیة الفنون الجمیلة بجامعة القاھرة في العام   

 

ناصر حّمادعن القیم   

ً وكاتباً  ً فنیا ُیعد حّماد ناصر، الذي یقع مسقط رأسھ في المدینة الباكستانیة الھور ویستقر في لندن، قیما
بارزاً. وكان یشغل ناصر في السابق منصب رئیس قسم األبحاث والبرامج في مؤسسة "آسیا آرت 

-2012أركایف" بھونغ كونغ ( )، كما أنھ شارك في تأسیس المؤسسة غیر الربحیة "غرین2016  

كارداموم" ومقرھا لندن المعنیة بدعم ورعایة الفنون في جنوب آسیا إلى جانب دعم الدراسات  
في تقییم وتنظیم خبرات طویلة  ویمتلك حّماد ناصر افات الفنیة من خالل المعارض.واالستكش

المعارض، حیث أشرف على العدید من المعارض الدولیة  بما في ذلك معرض "خطوط التحكم: 
-إیثاكا، 2012متحف جونسون بجامعة كورنیل (الفواصل كحّیز خصب"،  )؛ و"متحف ناشر"، نیویورك

-، بلدة درم2013جامعة دیوك ( والیة كاروالینا الشمالیة)؛ ومعرض "مستمد من الحیاة"، صالة عرض 
، كیندال)؛ ومعرض "ما وراء الصفحات: النماذج المصّغرة واتجاھاتھا من 2011"آبوت ھول" الفني (

اسادینا بكالیفورنیا)؛ ومعرض ، مدینة ب2010الفن المعاصر بباكستان"، متحف آسیا والمحیط الھادئ (
ً من فن التصویر الفوتوغرافي في الھند وباكستان  "حیث تتقاطع ثالثة أحالم: مائة وخمسون عاما

، لندن ومدینة فینترتور)؛ 2010معرض وایت تشابل، ومتحف الصور بمدینة فینترتور (وبنجالدیش"، 
، حیدرآباد 2010تحف في إم آرت جالیري ("في بیئة الفنان فتَّاح حالیبوتو"، متحف السند، ومومعرض 

، لندن)؛ ومعرض 2009الصفویة من منظور آخر"، المتحف البریطاني (الدولة وكراتشي)؛ ومعرض "
، مانشتسر)؛ ومعرض " كارخانھ: 2006"من أنت؟ حقاً، من أین أنت؟"، "معرض ویتورث الفني" (

-یلد، ریدجف2005تعاون معاصر"، متحف آلدریتش للفن المعاصر ( ومتحف الفن اآلسیوي كونیكتیكت) 
).2006في سان فرانسیسكو (  

 

) وغیرھا من Tateفضالً عن ذلك، ُیعد ناصر أحد أعضاء مجلس تحریر صحیفة األبحاث "تیت" (

التي ینظّمھا متحف "فیكتوریا  4 الدوریات البارزة، كما أنھ عضو في لجنة التحكیم بجائزة جمیل

مبادرة معرض "آرت بازل" لجمع تبرعات دعم المشاریع الفنیة  وألبیرت"، وھو عضّو فعال في

إلى جانب ذلك یحمل ناصر عضویة عدد من اللجان االستشاریة ‘بالتعاون مع شركة "كیك ستارتر"، و



	

	

	

	

	

	

	

	

" (اإلمارات) و"الھور السركال أفنیو"التابعة لكل من مؤسسة "دلفینا فاوندیشن" (المملكة المتحدة) و

كان ناصر في السابق زمیالً في "برنامج كلور للقیادة" وزمیل أبحاث في جامعة . وبینالي" (باكستان)
"جولدسمیث كولیدج" بلندن. وقبل أن یقتحم عالم الفنون، عمل ناصر في قطاع الخدمات المالیة 

واإلداریة.   

 

لالستفسارات اإلعالمیة، ُیرجى االتصال بـ:  

press@nationalpavilionuae.org  


