
	

	

 

 

 

 

 

2017في بینالي البندقیة  ونفنالدولي للمعرض الالجناح الوطني في  قییملت رصاناد تعیین حمّ   

 

، یشغل حالیاً منصب رئیس األبحاث والبرامج في مؤسسة "آسیا آرت أركایف" وقّیم فنيكاتب  رصاناد حمّ  •
بھونغ كونغ  

مارات العربیة المتحدة الذي یسلّط الضوء على معرض الجناح الوطني لدولة اإلل الفنيمھام القیِّم ر صانیتولّى  •
في بینالي البندقیة 57الفنون المعاصرة بالدولة، خالل فعالیات المعرض الدولي للفنون الـجوانب ممارسات   

العالمي الفني المشاركة الخامسة للجناح الوطني لدولة اإلمارات في ھذا الحدث 2017یمثل عام  •  

 

، أبوظبي2016 أكتوبر 18  

 

ً قیِّماً  رصاناد حمّ ن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة عن تعیین أعل دولة اإلمارات العربیة المتحدة في  عرضمل فنیا
.في بینالي البندقیةللمعرض الدولي للفنون  57الدورة الـ  

 

 المعرضیستضیف كما  .األداءو مفاھیم اللعبمن خالل في دولة اإلمارات الممارسات الفنیة ویستعرض معرض الجناح الوطني 

معتمداً في ذلك على ، من الفنانین المعاصرین المقیمین بدولة اإلماراتمختارة لمجموعة فنیة  بین مشروعات "حواراً جماعیاً"
.إبداع الفنونفي  العشوائي التخیالت واالستكشاف أسلوب  

 

 2017نوفمبر  26مایو إلى  13البندقیة خالل الفترة من  في بینالي 57الدولي للفنون الـمعرض ھذا ومن المقرر أن ُیقام ال

10خالل الفترة فتتاح الرسمي اال( وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفّوض الرسمي للجناح الوطني ، )مایو 12-
.وزارة الثقافة وتنمیة المعرفةلدولة اإلمارات في بینالي البندقیة بدعم من   

 

قد شارك و .ةتعاونیبیئة إطار في وسیلة لتحریض التساؤل والحوار المعارض أن  ل أسلوبھ كقّیم فني،خالمن  رصان یعتبرو

. وھو یشغل حالیاً ومقرھا لندن تھتم بالفنون في جنوب آسیاربحیة "جرین كارداموم"، وھي مؤسسة غیر صر في تأسیس ان

وكان في السابق زمیالً في "برنامج كلور للقیادة"  غ كونغمنصب رئیس األبحاث والبرامج في مؤسسة "آسیا آرت أركایف" بھون
جامعة "جولدسمیث كولیدج" بلندن. وزمیل أبحاث في  

 

في لجنة  عضو ھكما أن، من الدوریات البارزة وغیرھا) Tate(األبحاث "تیت" صحیفة تحریر مجلس أحد أعضاء ر صانوُیعد 
جمع تبرعات لمعرض "آرت بازل" في مبادرة  فعال عضوّ ھو ووألبیرت"، ھا متحف "فیكتوریا التحكیم بجائزة جمیل التي ینظمّ 

من العدید ضمن اللجان االستشاریة ر عضویة صافضالً عن ذلك یحمل ن"، وكیك ستارتربالتعاون مع شركة "دعم المشاریع الفنیة 

 و"الھور بینالي"(اإلمارات) " نیوفأالسركال "و(المملكة المتحدة) مؤسسة "دلفینا فاوندیشن" بما فیھا المؤسسات العالمیة 

(باكستان).  

 

مؤسسة "آسیا آرت أركایف" بما فیھا عدد من المعارض التابعة لمؤسسات دولیة واإلشراف على  قییمتر في صانوقد نجح 
)2015 )، ومتحف آسیا والمحیط 2012)، ومتحف جونسون بجامعة كورنیل (2013بجامعة دیوك ( "متحف ناشر"و) 2016-

)، 2009)، والمتحف البریطاني (2010(فینترتور مدینة )، ومعرض وایت تشابل، ومتحف الصور في 2010الھادئ (
).2006اآلسیوي في سان فرانسیسكو ( ومتحف الفن)، 2006و"معرض ویتورث الفني" (  

 

ُیعد بینالي البندقیة " :نھیان"خلود العطیات، مدیر الفنون والثقافة والتراث في "مؤسسة سالمة بنت حمدان آل قالت وبھذه المناسبة، 
تتسّنى لھ الفرصة من خالل المعارض  من جمیع أنحاء العالمواسعاً  اً یستقطب جمھورفھو الفنیة العالمیة، الفعالیات أھم وأحدث 

 حول المعارض‘ 2015وعقب نجاح معرض  .الثقافیة بدولة اإلماراتالمقامة بالجناح الوطني التعرف على الممارسات الفنیة و

ً أعماالً فنیًة قدم  استعاديمعرض وھو ، ’في اإلمارات جاء الذي  2016ارة مالع ، باإلضافة إلى معرضلخمسة عشر فناناً إماراتیا

الخاص الفني  المعرضاالشراف على لتولّى مھام  رصاناد حمّ القّیم دعوة سعدنا ت، ’تحوالت: البیت الوطني اإلماراتي’بعنوان 

دولیة سیشكل إضافة قّیمة بما یتمتع بھ من خبرات ھو بال شك ف، 2017 الدولي للفنونالمعرض ات فعالیضمن لجناح الوطني با

المعرض الذي  من أنبفضل مشاركاتھ العدیدة في المحافل الدولیة. ونحن على ثقة المعارض  قییمتومعرفة واسعة في مجال كبیرة 
انب الفن وممارساتھ بدولة اإلمارات".جوممتعاً في استعراض متفّرداً في األسلوب وسینّظمھ سیكون   



	

	

 

 

 

 

 

 

: "إنھ لفخر لي أن أتولّى اإلشراف على معرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رصانالقّیم حماد من جانبھ، قال و
فني المزدھر من خالل في بینالي البندقیة. وبوصفھا مركزاً عالمیاً ناشئاً، تواصل دولة اإلمارات جھودھا في تطویر مشھدھا ال

. ویسلّط معرض الجناح الوطني لدولة ما یتماشى مع ھویتھا وتقالیدھاتحفیز الحوار مع الثقافات األخرى في جمیع أنحاء العالم، ب
اإلمارات الضوء على مالمح النھج الذي وضعھ جیل من الفنانین اإلماراتیین، الذین تقوم ممارساتھم الفنیة على مخططات 

ى مر الزمن من خالل التجریب اإلبداعي. وبات ھذا النھج جزءاً ال یتجزأ بل وعنصراً جوھریاً في صلب الممارسات تراكمت عل
مدى انعكاس ھذا النھج الفني في أعمال  2017الفنیة بدولة اإلمارات. ویرصد معرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات في عام 

اإلمارات على مدى أربعة عقود ماضیة. وسیكون ھذا المعرض بمثابة مجموعة مجموعة متنوعة من الفنانین المعاصرین بدولة 
والثقافیة المزدھرة في دولة اإلمارات". المتنوعة من الحوارات الممتعة القائمة بین ممارسات فنیة مختلفة والتراكیب السكانیة 	

 

تحوالت: البیت الوطني اإلماراتي"، " تحت إشراف القیم ویقام حالیاً في المقر الدائم للجناح الوطني في البندقیة معرضاً عنوانھ "
یاسر الششتاوي األستاذ المشارك في قسم الھندسة المعماریة بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة وأحد الخبراء المعروفین في 

خالل مجموعة ومن  .2016نوفمبر  27المنطقة في مجال الھندسة المعماریة والتخطیط الحضري، حیث یستمر المعرض حتى 

یبرز المعرض متنوعة من المواد األرشیفیة، والصور الفوتوغرافیة، باإلضافة إلى المخططات والنماذج المعماریة المصغرة، 

مستكشفاً من خاللھ كیفیة تحول النموذج اإلماراتیة، التي تعرف أیضا بالبیوت الشعبیة،  الوطنیة التحوالت التي مّرت بھا البیوت
الشعبیة اإلماراتیة التي جرى بنائھا في دولة اإلمارات خالل فترة بدأت منذ السبعینیات في األحیاء السكنیة في  األساسي للبیوت

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه البیوت الشعبیة تم تصمیمھا  أغلب مدن الدولة لتوفر السكن ووسائل الترفیھ الحدیثة للسكان المحلیین. 
أضافت العائالت المقیمة العدید من مختلف التعدیالت بیوت األخرى، ولكن مع مرور السنوات بدایًة لتكون نموذجاً قیاسیاً لل

المعماریة إلى النموذج األساسي للبیت الوطني لیتالئم مع متطلباتھم، لتصبح بیوتاً فردیة تعكس ثقافتھم وأسلوب حیاتھم.  
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