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لدولة في الجناح الوطني "عبور" ح معرضتتفت معالي نورة الكعبي
من المعرض الدولي للفنون في بینالي البندقیة 58اإلمارات خالل الدورة الـ 

ً لدولة اإلمارات الجناح الوطني ستضیف ی  للشاعرة والمخرجةیقدم تجربة غامرة ومصّورة  عمالً فنیا

2019نوفمبر  24حتى عرضھ  یستمرو، الغانم نجوم والفنانة

2019 مایو 8 المتحدة، العربیة اإلمارات

الجناح الوطني معرض ، الیوم وزیرة الثقافة وتنمیة المعرفة ،معالي نورة بنت محمد الكعبيافتتحت 
في  من المعرض الدولي للفنون 58الدورة الـ ضمن فعالیات بعنوان "عبور" الُمقام لدولة اإلمارات 
 غامرة جدیدة تجربة وھو ،"عبور" التجھیزي الفني العمل ضویستضیف ھذا المعر .بینالي البندقیة

 26 مدتھ صوتیة، قناة 12 وعلى فیدیو قناتین على واحد آنٍ  في منفصلتین قصتین تعرض ومصّورة

. الغانم نجوم والفنانة السینمائیة والمخرجة الشاعرة إبداع من دقیقة،

الجناح  إن" معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزیرة الثقافة وتنمیة المعرفة:وبھذه المناسبة، قالت 
ً  اإلماراتالوطني لدولة  یتناول بعداً مختلفاً  ، ففي كل عامالعربیة المتحدة مبعث فخر واعتزاز لنا جمیعا

وتأتي . في بینالي البندقیةعالمي الجمھور الویقدمھ أمام  في دولة اإلمارات من المشھد الثقافي الحیوي
 المعاصرالمحلي الثقافي ثنا إرإلقاء الضوء على التزامنا بضمن إطار  مشاركتنا في ھذا المحفل الدولي

الفریدة التي المواھب ، إلى جانب تمكین العالمیةومیادین الحوارات البارزة العالمیة المنّصات عبر 
".دولتناممارساتھا انطالقاً من تزاول أنشطتھا و

تمتع نجوم ت" أنجیال مجلي، المدیر التنفیذي لدى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان:وبدورھا، قالت 

، الكلمات والصورمزیج من عبر مثیرة لالھتمام في سرد القصص إبداعیة وقّوة الغانم بحس فني عاٍل 

معرض الغانم في قدم تو .اإلبداعیةالتخصصات مختلف عبر  أعمالھا الفنیةوھو ما یتجّسد جلیاً في 

بینالي البندقیة ھذا الذي یتناولھ  التقییم الفني مفھومتنسجم تماماً مع  تجربة مصّورة غامرةالوطني الجناح 

الظروف اإلنسانیة من خالل الغانم ر حیث تظھ، ’لتحیوا في أزمنة مثیرة لالھتمام’شعار تحت  العام

ً  متباینةقّصة موضوعیة  ً طابعاً شخصیاً و تحمل بعداً عاما ".عمیقا

شارك وی العالمیة في األجندة الثقافیة فعالیاتالالبندقیة أحد أبرز  بیناليفي  المعرض الدولي للفنونیُعد و

تم افتتاح وقد . ألف زائر 600 عنیزید حضور ما دورتھ السابقة وقد شھد خالل  ،دولةً  90أكثر من بھ 
لقطاع تنمیة  الشیخ سالم القاسمي، الوكیل المساعد سعادةحضور بالجناح الوطني لدولة اإلمارات 

عبدهللا حسن الشامسي، قنصل عام دولة اإلمارات في و ؛وتنمیة المعرفة وزارة الثقافةالمعرفة في 
الشیخة حور بنت معالي و ؛سفارة دولة اإلمارات في إیطالیا في ثانيورنا الظاھري، سكرتیر  ؛میالنو

وسعادة ھالة بدري، مدیر عام ھیئة الثقافة والفنون في ؛ سلطان القاسمي، رئیس مؤسسة الشارقة للفنون
 ؛وسمو الشیخ زاید بن سلطان بن خلیفة آل نھیان، المؤسس والراعي لمنصة "أ.ع.م الالمحدودة" ؛دبي

.نھیان وأنجیال مجلي، المدیر التنفیذي لدى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل

إنتاجھ وتطویره بالتعاون والبندقیة، حیث تم وتجدر اإلشارة أنھ تم تصویر "عبور" في دولة اإلمارات 

 مجال في الغانم نجوم لتجربة امتداداً وھو ، القیمین الفنیین للجناح الوطني سام بردویل وتیل فلراتمع 
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تتركب بنیة  مؤثراً على تجربة االغتراب.بما یخلق انعكاساً  ،سینمائیة لغة عبر المعاصر العربي الشعر

 نجوم جھود" الحقیقیة" القصة . تنقلالفیلم حول قصتین مختلفتین، األولى "حقیقیة" والثانیة "خیالیة"

 أمافي بینالي البندقیة.  اإلمارات لجناح فیلم إنتاج أجل من اإلمارات، في تعیش سوریة ممثلة وأمل،

ویُقام المعرض . الشاقة رحلتھا في ،مغّربة إمرأة لفلك، منمطة جمالیة ذو تصویر فھي" الخیالیة" القصة

 24حتى ویستمر في المقر الدائم للجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في منطقة األرسنالي 

یحمل العنوان ذاتھ، قام  الفنانة مصّور عن رافق معرض الجناح الوطني كتابیو .2019نوفمبر 

اللغتین العربیة ب مین الفنیین سام بردویل وتیل فلرات، وھو متوفر بطبعتین منفصلتینبتحریره القیّ 

.واإلنجلیزیة  

وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفّوض الرسمي للجناح الوطني، بدعم من وزارة 

الثقافة وتنمیة المعرفة. وقد سّجلت دولة اإلمارات حضورھا ألول مرة في المعرض الدولي للفنون في 
المعرض الدولي للفنون.ھذه ھي المشاركة السادسة لدولة اإلمارات في وتعد ، 2009بینالي البندقیة عام 

انتھى

لالستفسارات اإلعالمیة، یُرجى االتصال بـ:
press@nationalpavilionuae.org	

باستخدام الوسم  "تویتر"و "انستغرام"و "فیس بوك"للمشاركة في النقاش، تابعوا الجناح الوطني لإلمارات على 

UAEinVenice#

:الصور	لتحمیل

http://bit.ly/npuaemedia2019	

:الفني	العمل

.	2019عبور،	الغانم،	نجوم

.دقیقیة	26	صوتیة،	قناة	12و	قناتین،	علىفیدیو	من	للمعرض،	مخصص	فني	تجھیز

	ـ	الدولي	ونالفن	معرض	من	والخمسین	منةالثا	الدورة	بمناسبة	المتحدة	العربیة	اإلمارات	لدولة	الوطني	للجناح	تكلیفي	عمل

.البندقیة	بینالي

الغانم	نجوم	عن	نبذة

	أخرجت.	الجوائز	من	العدید	على	حائزة	المتحدة	العربیة	اإلمارات	من	وفنانة	سینمائیة	ومخرجة	شاعرة	ھي	الغانم	نجوم

.الوثائقیة	األفالم	إلى	باإلضافة	والروائیة،	القصیرة	األفالم	من	عدداً 	وانتجت

	األشواق	مالئكة"و)	2010"	(اللیل	على	ثقیل	لیل"	،)2012"	(نفسي	في	أسقط"	فیھا	بما	شعریة	دواوین	ثمانیة	الغانم	كتبت

	(البعیدة "2008	 	(فیھ	أنا	لما	وصف	ال"و) "2005	 	(الجلنار	منازل"و) "2000	 	(رواحل"و) "1996	 "	الجرائر"و)

).1989"	(الجنّة	مساء"و)	1991(
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ً 	جوائز،	عشر	حوالي	نال	الذي)	2017"	(حادة	آالت"	كرنذ	األخیرة	أفالمھا	من 	ومطر	عسل"	وفیلم	وعالمیاً،	محلیا

ً 	،)2016"	(وغبار 	لألفالم	المھر	مسابقة	في	روائي	غیر	فیلم	أفضل	جائزة	على	حاز	الذي)	2014"	(قریبة	سماء"	وأیضا

	ظبي	أبو	في	السینمائي،	الخلیج	مھرجان	في	وثائقي	فیلم	أفضل	جائزة	وعلى	الدولي،	السینمائي	دبي	مھرجان	خالل		الطویلة

	السینمائي	اإلسكندریة	مھرجان	في	الخاصة	التحكیم	لجنة	جائزة	نال	الذي)	2014"	(البحر	صوت"	وفیلم	،2016	سنة

	من	الخاصة	التحكیم	لجنة	جائزة	منھا	جوائز،	عدة	على	حصل	الذي)	2011"	(أمل"	وفیلم	المتوسط،	األبیض	البحر	لدول

	،)2010"	(حمامة"	فیلم	األخرى	الوثائقیة	نجوم	أفالم	بعض	تشمل	ذلك،	إلى	إضافة.	الدولي	السینمائي	تبیرو	مھرجان

	ظبي	أبو	مھرجان	من	الخلیج	في	وثائقي	فیلم	أفضل	جائزة	على	الحائز)	2008"	(المرید"و	،)1999"	(ضفتین	بین	ما"و

.السینمائي

	الوطني	الجناح	في"	واألداء	اللعب	ممارسات:	مقص	ورقة،	رة،حج"	الجماعي	المعرض	في	سبق	فیما	الغانم	أعمال	شاركت

	في	السینما	كلیة	ـ		غریفیث	جامعة	من	السینمائي	اإلنتاج	في	الماجستیر	شھادة	على	حصلت.	2017	سنة	اإلمارات	لدولة

.المتحدة	الوالیات	في	أوھایو	جامعة	من	التلفزیوني	واإلخراج	اإلنتاج	في	البكالوریوس	شھادة	إلى	باإلضافة	أسترالیا،

الفنیین	القیمین	عن	نبذة

	حقل	في	جذورھا	ممارستھما	تتخذ	دولیاً،	بھما	محتفي	مستقالن،	وأكادیمیان	معارض	قیما	ھما	فلرات	وتیل	بردویل	سام

	نیةالف	المعارض	تنظیم	منصة	مؤسسا	أنھما	كما.	سواء	حدّ 	على	المعاصرة	العالمیة	الفنیة	الممارسات	وفي	الحداثیة	الدراسات

"	بالن	مون"	مؤسسة	وتیل	سام	یترأس.	ونیویورك	میونخ	من	كل	في	مقّرین	ولھا	،"ریوریانتد	آرت"	االختصاصات	متعددة

	كذلك	شغال	وقد	برلین،	في"	باو	غروبیوس	مارتن"	متحف	في	منتسبین	فنیین	قیمین	كونھما	جانب	إلى	مبورغ،اھ	في	الثقافیة

	الجوائز	حملة	من	ھما	وتیل	سام.	نیویورك	وجامعة	لالقتصاد	لندن	كلیة	فیھا	بما	مختلفة،	جامعات	في	تعلیمیة	مناصب	عدة

	والمجالت	والصحف	والكتب	األكادیمیة	النشرات	من	واسعة	جملة	في	مساھماتھما	مع	الكتب،	من	للعدید	ومحررین	كمؤلفین

.	الفنیة

ً 	وفلرات	بردویل	نظّم	المنصرم،	العقد	مدى	على 	الفن"	معرض	فیھا	بما	النقاد،	مدیح	التن	التي	المعارض	من	العدید	معا

	دانسائخوا:	نموذج	إلى	النھج	یتحول	عندما"و	،)1948		1938(	مصر	في	والسریالیة	والحرب	االنشقاق:	والحریة

ً 	،"اضطراب:	حاطوم	منى“	و	،"حكت	إن	نفرتیتي"و"	األفالم	تقدیم"و	،"الكوري	والتجرید 	قّدمت".	اإلبصار	طرق"	وأیضا

	في	للفنون	آرتر	ومؤسسة	باریس،	في	بومبیدو	مركز	مثل	العالم،	أرجاء	معظم	في	عدیدة	ومؤسسات	حفمتا	في	معارضھما

	متحف	إلى	باإلضافة	الجنوبیة،	كوریا	في	للفن	وبوسان	غوانغجو	متحفي	وفي	مدرید،	في	صوفیا	رینا	ومتحف	اسطنبول،

	البندقیة،	بینالي	في	اللبناني	الوطني	الجناح	معرض	أمیني	كانا	،2013	وفي.	ستوكھولم	في	موسیت	ومودیرنا	لیفربول	تیت

.2016	سنة	العشرین	دنيیس	بینالي	لتنظیم	الملحقین	فریق	في	شاركا	أنھما	كما


