مشاركة الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في
الدورة الـ 59من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية

الفنان التجريبي المخضرم محمد أحمد إبراهيم
يمثل دولة اإلمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية 2022
تحت إشراف القيمة الفنية مايا أليسون ،سيستعرض الجناح الوطني األعمال

الفنية ألحد أبرز األعضاء المؤسسين في المشهد الفني المعاصر في دولة اإلمارات العربية المتحدة

أبوظبي ،اإلمارات 28 ،سببتمبر  :2020أعلن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن اختيار
الفنـان والرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاأ والنحـات محمـد أحمـد إبراايا لتم يـ دولـة اإلمـارات خالل بينـالي البنـدقيـة  ،2022تحـت

إشراف القيمة الفنية مايا أليسون.
يكتس ـ ـ ــي إبراايا ش ـ ـ ــهرة واس ـ ـ ــعة بوص ـ ـ ــف واحداً من أبرز الفنانين التجريبيين في دولة اإلمارات ،واو يحت

مكانة بارزة كعضـ ـ ـ ـ ــو مؤ ر وفعال داخ المجتمع الفني المتطور الذي رس ـ ـ ـ ـ ـ حضـ ـ ـ ـ ــور في التاري الفني
وال قافي منذ تش ـ ــكيل في أواا

مانينيات القرن الماا ـ ــي .وانطالقاً من منتوجات اليدوية وممارس ـ ــات الفنية

القاامة على فكرة الش ـ ــك  ،يتجاوب إبراايا مع بيئت المحيطة مأس ـ ــو اًر بجمال المناطر الطبيعية الفالبة في
دولة اإلمارات .وقد نالت أعمال ااتماماً واسـ ــعاً ،حيت اسـ ــتحوتت مؤس ـ ـسـ ــات كبرد على أعمال اإلبداعية،

من بينها المتحف البريطاني ومركز جورج بومبيدو ومؤس ـ ـسـ ــة الشـ ــارقة للفنون ومركز فن جمي ومؤس ـ ـسـ ــة

بارجي للفنون .وتجدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة أن أعمال شـ ـ ـ ـ ــاركت في العديد من المحاف الفنية الدولية شـ ـ ـ ـ ــملت بينالي
كوتشي-موزيريس  2016وغير العديد من المعارض الفردية والجماعية في جميع أنحاء العالا.
وس ـ ـ ـ ــتتولى مايا أليس ـ ـ ـ ــون ،المدير التنفيذي لرواق الفن ورايس القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوطبي،
مهمة اإلش ـ ـ ـ ـ ـراف والتقييا الفني على معرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات المقاأ اـ ـ ـ ـ ــمن فعاليات بينالي

البندقية .2022

وفي هذه المناسبة ،قال الفنان محمد أحمد إبراهيم" :لقد ألهمتني سواح دولة اإلمارات وسالسلها الجبلية

ال باع ة على التأم في مسـ ـ ــق أرسـ ـ ــي بمنطقة خورفكان ،حيت اسـ ـ ــتقرت عاالتي على مدار أجيال عديدة.

ويكمن تفرد اإلمـارات عن غيراـا في بيئتهـا المتنوعـة والمعـالا الحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـة المتطورة ،ومن انـا ينبعـت أحـد
مفاايمي الفنية الذي أسـ ـ ـ ـ ــبر من خالل أغوار آفاق جديدة تدفعني إليها أعمالي الفنية عبر اسـ ـ ـ ـ ــتفداأ مواد
عضـوية ،كي أفسـ المجال أماأ عقلي الباطن للع ور على األشـكال .وإنني حقاً سـعيد بمنحي اذ الفرصـة

الرااعة الس ــتعراض ممارس ــاتي الفنية الض ــاربة بجذوراا في المش ــهد الفني المحلي مع الجمهور العالمي في
بينالي البندقية".

وبدوراا ،قالت مايا أليسبببببببببون ،المدير التنفيذي لرواق الفن ورئيس القيمين الفنيين في جامعة نيويورك
أبوظبي" :عندما رأيت أعمال الفنان إبراايا ألول مرة ،خالجتني مش ـ ـ ــاعر ملهمة حيت لمس ـ ـ ــت فيها ش ـ ـ ــكالً
تجريدياً ممتعاً محافظاً على مكونات األصلية ،واو ما حرك بداخلي شغف التقييا الفني .وفي وقت الحق،
اكتش ـ ــفت عمق إر الفني ومفاايم الش ـ ــمولية ،وكانت تلق لحظة فارقة ب وفاص ـ ــلة في د ارس ـ ــتي للمش ـ ــهد

الفني المعاصـر بدولة اإلمارات ،والذي يعود تاريف إلى نصـف قرن سـابق .ويواصـ إبراايا نهج المبتكر

عبر ممارس ــات الفنية اليومية الم مرة وغيراا من مفتلف أش ــكال الفنون المتنامية ،واو ُيعد واحداً من أبرز
الفنانين الحاليين في دولة اإلمارات ،حيت كان وال يزال مصـ ـ ــد اًر إللهاأ أجيال من الفنانين المحليين .وإنني
أتطلع إلى انضـ ـ ـ ــمام إلى الجناح الوطني لمشـ ـ ـ ــاركة أعمال مع جمهور عالمي عبر معرا ـ ـ ـ ـ الفردي في

بينالي البندقية".

وانطالقاً من اذا المعرض ،يتبنى الجناح الوطني لدولة اإلمارات نهجاً شــمولياً بقيادة الفنانين ت ميناً وتقدي اًر
لقوة المجتمع الفني المحلي ،وتُعد اذ الفطوة تأكيداً على نمو الجناح الوطني واتس ـ ـ ـ ــار نطاق دور كركيزة
أسـ ــاسـ ــية في تحفيز نمو وازداار المشـ ــهد ال قافي اإلماراتي .وقد اختارت اللجنة المعنية الفنان محمد أحمد

إبراايا وكلفت بالمشاركة في معرض الجناح الوطني  ،2022وعقي إجراء سلسلة من المناقشات المتبادلة،
اختار الفنان مايا أليســون ،أحد أبرز الفبراء المرموقين في المشــهد الفني المعاصــر بالمنطقة ،للقياأ بمهمة

القيا الفني أ ناء إقامة معراـ الفني .واذا التعاون القااا بين مايا وإبراايا ليس جديداً ،فبينهما تعاون قوي
عبر سـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ــلة واسـ ـ ـ ــعة من المعارض ،بما فيها معرض رواق الفن في جامعة نيويورك أبوطبي بعنوان "ال
نرااا لكننا :تقصي حركة فنية في اإلمارات  1988ـ ".2008
ومن جانبها ،قالت أنجيال مجلي ،المدير التنفيذي لدى مؤسبببببسبببببة سبببببالمة بنن حمدان ل ن يان" :منذ

المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة األولى للجنــاح الوطني عــاأ  ،2009ازداد الوعي والحوار حول المجتمع الفني الرااع بــدولــة

اإلمارات بش ــك كبير ،وتلق بفضـ ـ األبحاا والمنصـ ـات الفنية التي تقدمها مؤسـ ـس ــات وكيانات بارزة م
الجناح الوطني .وتزخر دولة اإلمارات بمجموعة كبيرة من الفنانين الذين تسـ ـ ـ ـ ـ ــتحق أعمالها وممارسـ ـ ـ ـ ـ ــاتها
الفنية التقدير والمش ــاركة في المحاف الدولية م

بينالي البندقية ،باعتبار فرص ــة اس ــت نااية لنا الس ــتض ــافة

اؤالء الفنانين أماأ جمهور عالمي وبمنظور جديد .وتأتي م

اذ الق اررات الواعية والمدروس ـ ـ ـ ــة للمض ـ ـ ـ ــي

قدماً نحو تبني نهج بقيادة الفنانين وانطالقاً من تنفيذ اذ الرؤية الشـ ـ ـ ـ ـ ــمولية ،ولهذا السـ ـ ـ ـ ـ ــبي كان إبراايا،
بوصف أحد أك ر الفنانين اإلماراتيين إلهاماً وإبداعاً ،الفنان األنسي للمشاركة في معرض ".2022

وفي اذا الصـ ـ ـ ــدد ،قالت ماريين ويسبببببترمان ،نائس رئيس جامعة نيويورك أبوظبي" :نحن ففورون للغاية
باختيار رايسـ ـ ـ ــة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوطبي ،مايا أليسـ ـ ـ ــون ،لتقييا معرض الجناح الوطني

لـدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة في بينـالي البنـدقيـة .ونواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التزامنـا في جـامعـة نيويورك أبوطبي نحو
تعزيز المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد الفني المزدار في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وعلى غرار روح الجناح الوطني لدولة
اإلمارات ،تشك جامعة نيويورك أبوطبي ورواق الفن التابع لها مساعيها العلمية واإلبداعية من خالل رؤية
متعددة ال قافات والتفصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات .ونتطلع إلى تفاع الباح ين والطالب والجمهور مع أعمال الفنان محمد
أحمد إبراايا".

تُقـاأ الـدورة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 59من المعرض الـدولي للفنون في بينـالي البنـدقيـة خالل الفترة  23أبريـ  22-نوفمبر
 ،2022تحت إشراف ا لقيمة الفنية اإليطالية سيسيليا أليماني.
ٍ
أرض" اـ ــمن فعاليات المعرض الدولي
ويسـ ــتضـ ــيف الجناح الوطني لدولة اإلمارات معرا ـ ـاً بعنوان "َلدنة

للعمارة في بينالي البندقية المقرر افتتاح في يوأ  22مايو  ،2021واو ُيقاأ تحت إش ـراف القيمين الفنيين
واا األعور وكينيتشـ ـ ـ ـ ـ ــي تيراموتو ،المقيمين في دبي ،حيت تتم محاوالتهما في تطوير حلول تكنولوجية
تح بديالً لإلسـ ـ ـ ـ ـ ــمنت البورتالندي عبر اسـ ـ ـ ـ ـ ــتفداأ المكونات الملحية والمعدنية المتواجدة بك رة في منطقة
السـ ـ ــبفة الفريدة من نوعها في دولة اإلمارات .ويم

اذا المعرض المشـ ـ ــاركة العاش ـ ـ ـرة لدولة اإلمارات في

بينالي البندقية.
انتهى-لالستفسارات اإلعالميةُ ،يرجى االتصال بب:

برنزويق آرتس
+971 (0) 2 234 4600
NPUAE@brunswickgroup.com
للمشـ ـ ـ ــاركة في النقاا ،تابعوا الجناح الوطني لإلمارات على "فيس بوك" و"انسـ ـ ـ ــتغراأ" و"تويتر" باسـ ـ ـ ــتفداأ
الوساUAEinVenice#
معلومات للمحررين:
حول الفنان:

محمد أحمد إبراهيم

ُيعــد محمــد أحمــد إبراايا  ، 1962اإلمــاراتأ أحــد أبنــاء الجيـ األول من الفنــانين المعــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين في دولـة
اإلمـارات خالل فترة أواخر مـانينـات القرن المـااـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ،واو فنـان بـارز وينتمي إلى مجموعـة من الفنـانين
المواوبين م

حسـ ـ ــن شـ ـ ـريد وعبدي السـ ـ ــعدي وحسـ ـ ــين شـ ـ ـريد محمد كاطا .وفي عاأ  ،1986التقى

إبراايا الفنان الراح حسـ ــن شـ ـريد وأصـ ــب عضـ ـواً مؤسـ ـسـ ـاً في جمعية اإلمارات للفنون التشـ ــكيلية ،حيت

انطلق من صــومعت الفنية المنعزلة نحو إنشــاء صــداقات وش ـراكات متينة كانت بم ابة القاعدة المتينة التي

عليها تأسـ ـ ــس المجتمع اإلبداعي الذي يضـ ـ ــطلع اليوأ بدور محوري في رسـ ـ ــا مالم المشـ ـ ــهد الفني بدولة
اإلمارات.

وفي مارس  ،2018استضافت مؤسسة الشارقة للفنون معرااً بعنوان "عناصر" ،والذي غطى ال ة عقود
من ممارسـ ــات إبراايا الفنية تحت إش ـ ـراف القيمة الفنية الشـ ــيفة حور القاسـ ــمي .وقد أقاأ إبراايا العديد من
المعارض الفردية ،شـ ـ ــملت مؤخ اًر معرض "المسـ ـ ــافة بين الجفن ومقلة العين" في جاليري لوري شـ ـ ــبيبي في

دبي 2019أ ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة من المعـارض الفردية في معرض  Cuadroالفني بدبي ،2016 ،2018

2013 ،2015أ.

وتضـ ــا األعمال الفنية العامة معرض حديقة األحجار المتسـ ــاقطة 2020أ ،ومعرض "ديزرت إكس العال"
في المملكة العربية الســعودية 2020أ الهيئة الملكية لمحافظة العال ،وجدارية البقالة 2019أ ،في ســوق
مــدينــة ازيــد في أبوطبي ،بتكليف برنــامج غــداً  21وتلــق اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن مبــادرة "ألجـ أبوطبي"؛ ومعرض بــدون

عنوان 2019أ ،ريا ســنترال بارك في جزيرة الريا في أبوطبي ،بتكليف من شــركة الدار العقارية بالش ـراكة
مع "فن أبوطبي"؛ ومعرض حديقة األطفال في مدينة الشـ ــي خليفة الطبية في أبوطبي ،بتكليف من شـ ــركة
أبوطبي للفدمات الص ـ ـ ــحية 2018أ؛ ومعرض بيت الحرمة ،في س ـ ـ ــاحة المريجة بالش ـ ـ ــارقة ،بتكليف من

مؤسسة الشارقة للفنون ،امن معرض "عناصر".

أما المعارض الجماعية التي ش ـ ـ ـ ــارك فيها الفنان فتش ـ ـ ـ ــم معرض "ال نرااا لكننا :تقص ـ ـ ـ ــي حركة فنية في
اإلمـارات " 2008-1988 ،في رواق الفن بجـامعـة نيويورك أبوطبي 2017أ ،ومعرض "خفـة الوجود التي
ال تُطاق" في ياي غاليري بمدينة باكو 2015أ ،وبينالي كوتش ــي-موزيريس في مدينة كوتش ــي 2016أ،

والدورة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  53من بينالي البندقية 2009أ ،وبينالي الشـ ـ ــارقة  1993و 2003و2007أ وبينالي دكا

عامي  1993و ، 2002باإلاافة إلى عدد من المعارض المحلية والدولية بما فيها متحف كونست ميوزيا
في مدينة بون 2005أ ،ومتحف الش ـ ـ ـ ــارقة للفنون  1996و2005أ ،ومنتدد لودفيغ العالمي للفنون في
بــاريس 1998أ ،ومركز سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتــارد للفنون في اولنــدا عــاأ 1995أ ،ومعرض جمعيــة اإلمــارات للفنون
التشكيلية في االتحاد السوفيتي بموسكو عاأ 1990أ.
كما حص إبراايا على جاازة النحت األولى في بينالي الشارقة عامي  1999و ،2001وقد أصب عضواً
في جمعية اإلمارات للفنون التش ــكيلية منذ العاأ  ،1986وأس ــس مرس ــا الفن في مركز خورفكان للفنون في
عاأ  . 1997وقد ش ـ ــارك في العديد من برامج اإلقامة الفنية ،بما في تلق تبادل الفن عبر المحي الهاد ،
بينالي كوتشـ ـ ـ ـ ــي-موزيريس ،الهند 2016أ ،و A.i.Rدبي 2015أ؛ لي كونسـ ـ ـ ـ ــورتيوأ ،ديجون ،فرنسـ ـ ـ ـ ــا
2009أ وكونستنتروأ سيتارد ،اولندا 2000-1998 ،1996-1994أ.

وانض ـ ـ ـ ــمت أعمال إبراايا الفنية إلى مجموعات فنية دولية بارزة ،بما في تلق مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ــارقة للفنون

ومتحف الشـ ـ ـ ــارقة للفنون ومجموعة فن جمي في دبي ومؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة بارجي للفنون في الشـ ـ ـ ــارقة ،والمتحف
العربي للفن الحـديـت في الـدوحـة ،وكونسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتروأ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتـارد ،والمتحف البريطـاني في لنـدن ،ومركز جورج

بومبيدو في باريس.

معرض الفنان المعاص ــر لوري ش ــبيي يس ــل الض ــوء على أعمال الفنان الش ــهير أحمد محمد إبراايا .يعم
إبراايا ويقيا حالياً في مدينة خورفكان بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

القيمة الفنية
نبذة عن ّ
تعد مايا أليس ـ ـ ــون المدير التنفيذي لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوطبي ورايس ـ ـ ــة القيمين الفنيين في جامعة
نيويورك أبوطبي ،واي جامعة بح ية ش ـ ـ ــاملة لآلداب والعلوأ اإلنس ـ ـ ــانية .وتش ـ ـ ــك جامعة نيويورك أبوطبي
مساعيها البح ية واإلبداعية من خالل رؤية متعددة ال قافات والتفصصات .وتواص الجامعة جهوداا نحو

دعا أعمال الفنانين اإلماراتيين ،وس ـ ـ ــتطلق برنامج ماجس ـ ـ ــتير الفنون الجميلة في العاأ المقب  .ويرب رواق
الفن بجامعة نيويورك أبوطبي التفصـ ـ ـصـ ـ ــات ويدمج الحوارات العالمية والمحلية في معاراـ ـ ـ في ك من

رواق الفن ومس ــاحة المش ــرور ،باإلا ــافة إلى دعا الفنانين الناش ــئين من خالل جاازة كريس ــتو وجان-كلود
السنوية.
وتتميز مـايـا بفبراتهـا الطويلـة في إدارة المعـارض عبر مجـالي المجتمعـات الفنيـة وفنون األعمـال التركيبيـة.
وقد أش ــرفت على تنس ــيق العديد من المعارض والذي كان أحد ها معرض "س ــرديات تأملية" الذي جمع بين
أربعة فنانين ناشـ ـ ـ ــئين اـ ـ ـ ــمن عم تركيبي قااا على المفهوأ التجريبي الغامر .وقد تضـ ـ ـ ــمنت مشـ ـ ـ ــاريعها

اإلش ـ ـ ـرافية معرض "مرايا ل مراء" للفنانين "السـ ـ ــالف والتتار" جامعة نيويورك أبوطبي2015 ،أ ،ومعرض
"واا األطراف" لديانا الحديد جامعة نيويورك أبوطبي2016 ،أ ،ومعرض "ال نرااا لكننا :تقصـ ـ ـ ـ ـ ــي حركة
فنيــة في اإلمــارات "2008-1988 ،جــامعــة نيويورك أبوطبي2017 ،أ ،ومعرض "زيمون" قيمــة فنيــة،
رواق الفن2019 ،أ .أما نشـ ـ ــاطها خارج الجامعة ،فقد كانت قيمة فنية اـ ـ ــيفة في عدد من المشـ ـ ــاريع في
دولـة اإلمـارات ،بمـا فيهـا "الفنـانون والمجمع ال قـافي :البـدايـات" رايس التقييا الفني ،مع إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار كتـاب،

المجمع ال قافي ،أبوطبي2018 ،أ ،واو عبارة عن استبيان لمدة  30عاماً بمشاركة  18فناناً إماراتياً.
نبذة عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية

يهــدف الجنــاح الوطني لــدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلى دعا ممــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الفنون والعمــارة في دولــة
اإلمـارات ،من خالل المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة في بينـالي البنـدقيـة وخلق حوار قـافي بنـاء بين دولـة اإلمـارات والمجتمع

الدولي.
بدأت مشاركة دولة اإلمارات في بينالي البندقية في عاأ  ،2009من خالل الجناح الوطني في الدورة الـ
 53للمعرض الدولي للفنون ،وتواصلت المشاركة في الدورات الالحقة .ويم

العاأ الجاري المشاركة الرابعة

للجناح الوطني لدولة اإلمارات في المعرض الدولي للعمارة خالل الفترة من  22مايو إلى  21نوفمبر
.2021
وينظا الجنـاح "برنـامج التـدريـي في البنـدقيـةي ،الـذي يتي فر

تـدريـي للمواطنين والمقيمين في الـدولـة ممن

لديها شـ ـ ـ ـ ــغف تجا الفنون والعمارة ،حيت سـ ـ ـ ـ ــيقضـ ـ ـ ـ ــون فترة تدريبية لمدة شـ ـ ـ ـ ــهر كام في مدينة البندقية،

وسيعملون خاللها كمشرفين على الجناح.

تتولى مؤسـ ـ ـس ـ ــة س ـ ــالمة بنت حمدان آل نهيان مهاأ المفوض الرس ـ ــمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في
بينالي البندقية بدعا من و ازرة ال قافة وتنمية المعرفة.
نبذة عن المفوض :مؤسسة سالمة بنن حمدان ل ن يان

تسعى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان إلى "االست مار في مستقب دولة اإلمارات العربية المتحدة من

خالل االسـ ـ ــت مار في العنصـ ـ ــر البشـ ـ ــري" .ولتحقيق اذا الهدف تعم المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة لتطوير ودعا المبادرات

المميزة في مجاالت التعليا والفنون وال قافة والتراا والصحة .
نبذة عن الداعم :وزارة الثقافة والشباب

تعم و ازرة ال قافة والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب على تعزيز المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد ال قافي والفني في الدولة من خالل إطالق المبادرات

وواع السياسات المحفزة على تنمية قطار الصناعات ال قافية واإلبداعية وزيادة إسهام في الناتج المحلي
اإلجمالي للدولة ،فضالً عن صياغة تشريعات وسياسات جديدة ترتقي بصناعة اإلعالأ في الدولة.
تتولى و ازرة ال قافة والش ـ ـ ـ ــباب مس ـ ـ ـ ــؤولية تمكين الش ـ ـ ـ ــباب واس ـ ـ ـ ــت مار قدراتها عبر تفعي دوراا في مفتلف
القطاعات وتعزيز ريادتها ،وإشـ ـ ـ ـ ـ ـراكها في ص ـ ـ ـ ـ ــنع القرار ببرامج مفتلفة ،ومنحها الفر
المسيرة التنموية في الدولة.

للمس ـ ـ ـ ـ ــاامة في

