
 
 

 
 

 

 

 

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

 محمد أحمد إبراهيم الفنان التجريبي المخضرم 
 2022البندقية دولة اإلمارات العربية المتحدة في بينالي مثل ي

 
 عمال  األالجناح الوطني سيستعرض مة الفنية مايا أليسون، ي   تحت إشراف الق

 المشهد الفني المعاصر في دولة اإلمارات العربية المتحدةأبرز األعضاء المؤسسين في ألحد الفنية 
 

أعلن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة عن اختيار    :2020سببتمبر   28أبوظبي، اإلمارات،  
ات محمـد أحمـد إبراايا لتم يـ  دولـة اإلمـارات اأ والنحـ  تحـت  ،  2022بينـالي البنـدقيـة  الل خ الفنـان والرســـــــــــــــ 

 إشراف القي مة الفنية مايا أليسون.
 

يحت   الفنانين التجريبيين في دولة اإلمارات، واو   ًا من أبرزبوصـــــــف  واحد  شـــــــهرة واســـــــعةيكتســـــــي إبراايا  
الفني  تاري   الر الذي رســــــــــ   حضــــــــــور  في المتطو  داخ  المجتمع الفني    لاوفعكعضــــــــــو مؤ  ر   ةمكانة بارز 
ــي. وانطالقًا من   وال قافي ــكيل  في أواا   مانينيات القرن المااـــ ــات  الفنية  منتوجات  اليدوية و منذ تشـــ ممارســـ

إبراايا مع بيئت  المحيطة مأســـــورًا بجمال المناطر الطبيعية الفالبة في يتجاوب  ،  فكرة الشـــــك القاامة على 
وقد نالت أعمال  ااتمامًا واســــعًا، حيت اســــتحوتت مؤســــســــات كبرد على أعمال  اإلبداعية،  دولة اإلمارات.  

ــارقة للفنون و   ومركز جورج بومبيدو  من بينها المتحف البريطاني ــة الشــ ــســ ــة مركز  ومؤســ ــســ فن جمي  ومؤســ
بينالي  شــــــــــملت  وتجدر اإلشــــــــــارة أن أعمال  شــــــــــاركت في العديد من المحاف  الفنية الدولية    .للفنون بارجي   
 في جميع أنحاء العالا.العديد من المعارض الفردية والجماعية وغير    2016موزيريس -كوتشي

 
،  جامعة نيويورك أبوطبي القيمين الفنيين في ورايس  لرواق الفن  وســـــــــتتول ى مايا أليســـــــــون، المدير التنفيذي  

اــــــــــمن فعاليات بينالي  مهمة اإلشــــــــــراف والتقييا الفني على معرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات المقاأ  
 .2022البندقية 

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

ــتقر ت عاالتي  باع ة على التأم  في مســــــق  رأســــــي بمنطقة خورفكانال أجيال عديدة.  على مدار ، حيت اســــ



 
 

 
 

 

 

 

أحـد  ينبعـت ، ومن انـا  معـالا الحضــــــــــــــريـة المتطو رةالو  المتنوعـةبيئتهـا  في  اإلمـارات عن غيراـا يكمن تفر د و 
ــبر من خالل  أغوار  ــتفداأ مواد  آفاق جديدة  مفاايمي الفنية الذي أســــــــ تدفعني إليها أعمالي الفنية عبر اســــــــ

. وإنني حقًا سـعيد بمنحي اذ  الفرصـة  عقلي الباطن للع ور على األشـكالأماأ  المجال  أفسـ   عضـوية، كي 
ــاتي الفنية الضـــاربة بجذوراا في المشـــهد الفني المحلي  الســـتعراض  الرااعة   مع الجمهور العالمي في ممارسـ

 " .بينالي البندقية
 

المدير التنفيذي لرواق الفن ورئيس القيمين الفنيين في جامعة نيويورك مايا أليسبببببببببون، وبدوراا، قالت  
ــاعر ،  ألول مرة  إبراايالفنان  أعمال ارأيت  عندما "   :أبوظبي ــت  ملهمة حيت  خالجتني مشـــــ ــكاًل  لمســـــ فيها شـــــ

نات  على  محافظًا  تجريديًا ممتعًا   . وفي وقت الحق،  التقييا الفنيشغف ، واو ما حر ك بداخلي  األصليةمكو 
لمشـــــهد  دراســـــتي لفي اكتشـــــفت عمق إر   الفني ومفاايم  الشـــــمولية، وكانت تلق لحظة فارقة ب  وفاصـــــلة 

  ويواصـ  إبراايا نهج  المبتكر  .سـابق ، والذي يعود تاريف  إلى نصـف قرن اراتالفني المعاصـر بدولة اإلم
أبرز من   اً ُيعد واحد، واو المتناميةغيراا من مفتلف أشـــكال الفنون  و   الم مرةعبر ممارســـات  الفنية اليومية  

الفنانين الحاليين في دولة اإلمارات، حيت كان وال يزال مصــــــدرًا إللهاأ أجيال من الفنانين المحليين. وإنني  
عبر معراــــــــ  الفردي في انضــــــــمام  إلى الجناح الوطني لمشــــــــاركة أعمال  مع جمهور عالمي أتطلع إلى  

 " .البندقية بينالي
 

ت مينًا وتقديرًا    بقيادة الفنانينشــموليًا  المعرض، يتبن ى الجناح الوطني لدولة اإلمارات نهجًا   اوانطالقًا من اذ
ركيزة  اتســـــــــار نطاق دور  كو ، وُتعد اذ  الفطوة تأكيدًا على نمو الجناح الوطني  لقو ة المجتمع الفني المحلي

ــية في تحفيز   ــاســ ــهد ال قافي اإلماراتينمو وازداار أســ المعنية الفنان محمد أحمد  لجنة  ال. وقد اختارت  المشــ
،  المتبادلة   ، وعقي إجراء سلسلة من المناقشات2022إبراايا وكلفت  بالمشاركة في معرض الجناح الوطني  

للقياأ بمهمة اختار الفنان مايا أليســون، أحد أبرز الفبراء المرموقين في المشــهد الفني المعاصــر بالمنطقة،  
قوي  تعاون فبينهما  الفني. واذا التعاون القااا بين مايا وإبراايا ليس جديدًا،    أ ناء إقامة معراـ   القي ا الفني

ــلة   ــلســــــ ال عنوان " بالفن في جامعة نيويورك أبوطبي  رواق  معرض    ، بما فيهامن المعارض واســــــــعة عبر ســــــ
 " .2008ــ  1988نرااا لكننا: تقصي حركة فنية في اإلمارات 

 
منذ "   لدى مؤسبببببسبببببة سبببببالمة بنن حمدان  ل ن يان:  التنفيذي  المديرأنجيال مجلي،  ومن جانبها، قالت  

ازداد الوعي والحوار حول المجتمع الفني الرااع بــدولــة  ،  2009للجنــاح الوطني عــاأ    ولىاأل المشـــــــــــــــاركــة 



 
 

 
 

 

 

 

ــك  كبير،  ــات وكيانات  وتلق  اإلمارات بشـ ــسـ ات الفنية التي تقدمها مؤسـ ــ  ــ  األبحاا والمنصـ م     بارزةبفضـ
وممارســــــــــــاتها  من الفنانين الذين تســــــــــــتحق أعمالها  كبيرة  وتزخر دولة اإلمارات بمجموعة    الجناح الوطني.

ــت نااية لنا  باعتبار   م   بينالي البندقية،  المشـــاركة في المحاف  الدولية  التقدير و الفنية   ــافة فرصـــة اسـ الســـتضـ
وتأتي م   اذ  القرارات الواعية والمدروســـــــــة للمضـــــــــي منظور جديد.  وب أماأ جمهور عالمياؤالء الفنانين  

كان إبراايا،  ولهذا الســــــــــــبي  ،  اذ  الرؤية الشــــــــــــموليةتنفيذ  قدمًا نحو تبني نهج بقيادة الفنانين وانطالقًا من 
 " .2022للمشاركة في معرض  الفنان األنسيبوصف  أحد أك ر الفنانين اإلماراتيين إلهامًا وإبداعًا، 

 
  للغاية ففورون  نحن: " ماريين ويسبببببترمان، نائس رئيس جامعة نيويورك أبوظبيوفي اذا الصــــــــدد، قالت  

ــة  باختيار ــون،  مايا  أبوطبي،  نيويورك  جامعة في  الفنيين  القيمين  رايســــــ   الوطني  الجناح معرض   لتقييا أليســــــ
  نحو أبوطبي  نيويورك  جـامعـة  في  التزامنـا  ونواصـــــــــــــــ .  البنـدقيـة بينـالي في المتحـدة  العربيـة اإلمـارات لـدولـة
 لدولة  الوطني  الجناح روح غرار وعلى.  المتحدة  العربية  اإلمارات دولة في المزدار  الفني  المشــــــــــــــهد تعزيز

 رؤية  خالل من  واإلبداعية  العلمية  مساعيها  لها  التابع  الفن  ورواق  أبوطبي  نيويورك  جامعة  تشك   اإلمارات،
  محمد  الفنان أعمال مع والجمهور  والطالب  الباح ين  تفاع   إلى  ونتطلع.  والتفصـــــــصـــــــات  ال قافات  متعددة
 ." إبراايا أحمد

 
نوفمبر   22-أبريـ   23خالل الفترة    من المعرض الـدولي للفنون في بينـالي البنـدقيـة 59الـدورة الــــــــــــــــــــــــــــ ُتقـاأ 

 لقيمة الفنية اإليطالية سيسيليا أليماني.اإشراف ، تحت 2022
 

نة أرٍض" ويســــتضــــيف الجناح الوطني لدولة اإلمارات معراــــًا بعنوان  المعرض الدولي  فعاليات  اــــمن  "َلد 
ن  ي ن الفني يالقيم، واو ُيقاأ تحت إشــراف  2021مايو    22رر افتتاح  في يوأ المق  للعمارة في بينالي البندقية

تطوير حلول تكنولوجية  في  تتم    محاوالتهما  ، حيت  المقيمين في دبي  واا  األعور وكينيتشــــــــــــي تيراموتو،
تح  بدياًل لإلســــــــــــمنت البورتالندي عبر اســــــــــــتفداأ المكونات الملحية والمعدنية المتواجدة بك رة في منطقة  

المعرض المشــــــاركة العاشــــــرة لدولة اإلمارات في  اويم    اذ  الســــــبفة الفريدة من نوعها في دولة اإلمارات.
 بينالي البندقية.

 -انتهى-
 

 :لالستفسارات اإلعالمية، ُيرجى االتصال بب



 
 

 
 

 

 

 

  برنزويق آرتس
+971 (0) 2 234 4600 

NPUAE@brunswickgroup.com   
  

للمشــــــــاركة في النقاا، تابعوا الجناح الوطني لإلمارات على "فيس بوك" و"انســــــــتغراأ" و"تويتر" باســــــــتفداأ  
 #UAEinVenice الوسا

 :معلومات للمحررين
 

 حول الفنان:
 محمد أحمد إبراهيم

، اإلمــاراتأ أحــد أبنــاء الجيــ  األول من الفنــانين المعــاصــــــــــــــرين في دولـة  1962ُيعــد محمــد أحمــد إبراايا  
، واو فنـان بـارز وينتمي إلى مجموعـة من الفنـانين  أواخر  مـانينـات القرن المـااــــــــــــــياإلمـارات خالل فترة  

، التقى  1986وفي عاأ   المواوبين م   حســــــن شــــــريد وعبدي الســــــعدي وحســــــين شــــــريد  محمد كاطا.
إبراايا الفنان الراح  حســــن شــــريد وأصــــب  عضــــوًا مؤســــســــًا في جمعية اإلمارات للفنون التشــــكيلية، حيت  
انطلق من صــومعت  الفنية المنعزلة نحو إنشــاء صــداقات وشــراكات متينة كانت بم ابة القاعدة المتينة التي  

ســــــا مالم  المشــــــهد الفني بدولة  عليها تأســــــس المجتمع اإلبداعي الذي يضــــــطلع اليوأ بدور محوري في ر 
 اإلمارات.

 
ي غطى  ال ة عقود ذ، استضافت مؤسسة الشارقة للفنون معراًا بعنوان "عناصر"، وال2018وفي مارس 

راف القي مة الفنية الشــــيفة حور القاســــمي. أقاأ إبراايا العديد من وقد   من ممارســــات إبراايا الفنية تحت إشــــ 
مؤخرًا معرض "المســــــافة بين الجفن ومقلة العين" في جاليري لوري شــــــبيبي في المعارض الفردية، شــــــملت  

ـــلة من المعـارض الفردية في أ، و 2019دبي   ــلســــــــــــ ، 2016، 2018  الفني بدبي Cuadroمعرض ســــــــــــ
 .أ2013،  2015

 
ــاقطة    األعمال الفنية العامةتضــــا  و  معرض "ديزرت إكس العال"  أ، و 2020 معرض حديقة األحجار المتســ

 ســوق ، في  أ2019البقالة  جدارية  ، و العال  لمحافظة  الملكية  الهيئة  أ2020المملكة العربية الســعودية  في 
؛ ومعرض بــدون " أبوطبي  ألجــ "   مبــادرة  اــــــــــــــمن  وتلــق  21بتكليف برنــامج غــدًا  في أبوطبي،   زايــد  مــدينــة

mailto:NPUAE@brunswickgroup.com


 
 

 
 

 

 

 

في جزيرة الريا في أبوطبي، بتكليف من شــركة الدار العقارية بالشــراكة    بارك  ســنترال  ريا،  أ2019عنوان  
ــي  خليفة الطبيةمع "فن أبوطبي"؛   ــركةفي أبوطبي، بتكليف من    ومعرض حديقة األطفال في مدينة الشــ   شــ

بالشـــــــارقة، بتكليف من   المريجة  ســـــــاحةفي   الحرمة،  بيتأ؛ ومعرض  2018   الصـــــــحية  للفدمات  أبوطبي
 "عناصر". معرض امن ، للفنون  الشارقة مؤسسة

 
ــي حركة فنية في  ــم  معرض "ال نرااا لكننا: تقصـــــــ ــارك فيها الفنان فتشـــــــ أما المعارض الجماعية التي شـــــــ

أ، ومعرض "خفـة الوجود التي  2017" في رواق الفن بجـامعـة نيويورك أبوطبي  2008-1988اإلمـارات،  
ــي  -أ، وبينالي كوتشـــي2015اليري بمدينة باكو  ال ُتطاق" في ياي غ أ، 2016موزيريس في مدينة كوتشـ

أ وبينالي دكا 2007و 2003و 1993أ، وبينالي الشــــــارقة  2009من بينالي البندقية    53والدورة الــــــــــــــــــــ  
، باإلاافة إلى عدد من المعارض المحلية والدولية بما فيها متحف كونست ميوزيا  2002و  1993عامي 
أ، ومنتدد لودفيغ العالمي للفنون في 2005و  1996أ، ومتحف الشـــــــــارقة للفنون  2005ة بون  في مدين
ــيتــارد للفنون في اولنــدا عــاأ  1998بــاريس   أ، ومعرض جمعيــة اإلمــارات للفنون  1995أ، ومركز ســــــــــــ

 أ.1990التشكيلية في االتحاد السوفيتي بموسكو عاأ  
 

، وقد أصب  عضوًا 2001و 1999األولى في بينالي الشارقة عامي كما حص  إبراايا على جاازة النحت  
ــكيلية منذ العاأ   ــا الفن في مركز خورفكان للفنون في 1986في جمعية اإلمارات للفنون التشـ ، وأســـس مرسـ

. وقد شـــــارك في العديد من برامج اإلقامة الفنية، بما في تلق تبادل الفن عبر المحي  الهاد ،  1997عاأ 
أ؛ لي كونســــــــــورتيوأ، ديجون، فرنســــــــــا  2015دبي    A.i.Rأ، و2016موزيريس، الهند  -بينالي كوتشــــــــــي

 أ.2000-1998، 1996-1994أ وكونستنتروأ سيتارد، اولندا  2009 
 

دولية بارزة، بما في تلق مؤســـــــــســـــــــة الشـــــــــارقة للفنون  فنية  مجموعات الفنية إلى  أعمال إبراايا  وانضـــــــــمت  
ــارقة للفنون ومجموعة فن جمي  ــارقة، والمتحف   ومتحف الشــــــ ــة بارجي  للفنون في الشــــــ ــســــــ في دبي ومؤســــــ

ــيتـارد، والمتحف البريطـاني في لنـدن، ومركز جورج   ــتنتروأ ســــــــــــ العربي للفن الحـديـت في الـدوحـة، وكونســــــــــــ
 بومبيدو في باريس.

 
يعم    .معرض الفنان المعاصـــر لوري شـــبيي يســـل  الضـــوء على أعمال الفنان الشـــهير أحمد محمد إبراايا

 إبراايا ويقيا حاليًا في مدينة خورفكان بدولة اإلمارات العربية المتحدة.



 
 

 
 

 

 

 

 
 نبذة عن القّيمة الفنية

  جامعة في  الفنيين  القيمين  ورايســـــــة  أبوطبي  نيويورك  بجامعة  الفن  لرواق  التنفيذي  المدير  أليســـــــون  مايا  تعد
ــاملة  بح ية  جامعة واي  أبوطبي،  نيويورك ــانية  والعلوأ  لآلداب  شـــــ   أبوطبي  نيويورك جامعة وتشـــــــك .  اإلنســـــ
  نحو جهوداا  الجامعة وتواص .  والتفصصات  ال قافات  متعددة  رؤية  خالل من  واإلبداعية  البح ية  مساعيها

  رواق  ويرب .  المقب   العاأ في  الجميلة  الفنون   ماجســـــــتير برنامج  وســـــــتطلق  اإلماراتيين،  الفنانين أعمال دعا
 من ك  في  معاراــــــ  في  والمحلية  العالمية  الحوارات ويدمج  التفصــــــصــــــات  أبوطبي  نيويورك  بجامعة  الفن
 كلود-وجان كريســـتو  جاازة خالل من  الناشـــئين  الفنانين دعا  إلى باإلاـــافة المشـــرور، ومســـاحة  الفن  رواق

 .السنوية
 

األعمـال التركيبيـة.  وتتميز مـايـا بفبراتهـا الطويلـة في إدارة المعـارض عبر مجـالي المجتمعـات الفنيـة وفنون  
ــرديات تأملية" الذي جمع بين  ــيق العديد من المعارض والذي كان أحد ها معرض "سـ ــرفت على تنسـ وقد أشـ
أربعة فنانين ناشــــــــئين اــــــــمن عم  تركيبي قااا على المفهوأ التجريبي الغامر. وقد تضــــــــمنت مشــــــــاريعها 

ــرافية معرض "مرايا ل مراء" للفنانين "الســــــالف والتتار"  جا أ، ومعرض 2015معة نيويورك أبوطبي، اإلشــــ
أ، ومعرض "ال نرااا لكننا: تقصــــــــــــي حركة  2016"واا األطراف" لديانا الحديد  جامعة نيويورك أبوطبي،  

أ، ومعرض "زيمون"  قيمــة فنيــة،  2017"  جــامعــة نيويورك أبوطبي، 2008-1988فنيــة في اإلمــارات،  
ــاطها خارج الجامعة، فقد 2019رواق الفن،   ــيفة فيأ. أما نشــــ ــاريع في  كانت قيمة فنية اــــ عدد من المشــــ

دولـة اإلمـارات، بمـا فيهـا "الفنـانون والمجم ع ال قـافي: البـدايـات"  رايس التقييا الفني، مع إصـــــــــــــــدار كتـاب،  
 فنانًا إماراتيًا. 18عامًا بمشاركة  30أ، واو عبارة عن استبيان لمدة 2018المجم ع ال قافي، أبوطبي، 

 
 ني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في بينالي البندقيةنبذة عن الجناح الوط

يهــدف الجنــاح الوطني لــدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلى دعا ممــارســــــــــــــــات الفنون والعمــارة في دولــة  
اإلمـارات، من خالل المشـــــــــــــــاركـة في بينـالي البنـدقيـة وخلق حوار  قـافي بنـ اء بين دولـة اإلمـارات والمجتمع  

 .الدولي
  

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



 
 

 
 

 

 

 

الفتر  للعمارة خالل  الدولي  المعرض  في  اإلمارات  لدولة  الوطني  إلى    22ة من  للجناح  نوفمبر    21مايو 
2021. 

  
وينظ ا الجنـاح "برنـامج التـدريـي في البنـدقيـةي، اـلذي يتي  فر  تـدريـي للمواطنين والمقيمين في اـلدوـلة ممن 
لديها شــــــــــغف تجا  الفنون والعمارة، حيت ســــــــــيقضــــــــــون فترة تدريبية لمدة شــــــــــهر كام  في مدينة البندقية،  

 .وسيعملون خاللها كمشرفين على الجناح
  

ــمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في  ــالمة بنت حمدان آل نهيان مهاأ المفو ض الرســـ ــة ســـ ــســـ تتولى مؤســـ
 .بينالي البندقية بدعا من وزارة ال قافة وتنمية المعرفة

  
 نبذة عن المفوض: مؤسسة سالمة بنن حمدان  ل ن يان

دولة اإلمارات العربية المتحدة من   تسعى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان إلى "االست مار في مستقب 
خالل االســــــت مار في العنصــــــر البشــــــري". ولتحقيق اذا الهدف تعم  المؤســــــســــــة لتطوير ودعا المبادرات  

  .المميزة في مجاالت التعليا والفنون وال قافة والتراا والصحة
 

 والشباب الثقافة وزارةنبذة عن الداعم:  
  المبادرات  إطالق خالل من  الدولة في  والفني  ال قافي المشــــــــــــــهد  تعزيز على  والشــــــــــــــباب  ال قافة  وزارة تعم 

  المحلي  الناتج في  إسهام   وزيادة واإلبداعية  ال قافية  الصناعات  قطار   تنمية على  المحفزة  السياسات  وواع
 .الدولة في اإلعالأ بصناعة ترتقي جديدة وسياسات تشريعات صياغة عن فضالً  للدولة، اإلجمالي

 
  مفتلف في  دوراا  تفعي   عبر  قدراتها  واســـــــــت مار  الشـــــــــباب تمكين  مســـــــــؤولية  والشـــــــــباب  ال قافة  وزارة  تتولى

 في  للمســـــــــــاامة الفر    ومنحها  مفتلفة،  ببرامج  القرار  صـــــــــــنع في  وإشـــــــــــراكها  ريادتها، وتعزيز  القطاعات
 .الدولة في التنموية المسيرة


