
 

 

 
 في بينالي البندقية..  2021المعرض الدولي للعمارة خالل 

 معرض الجناح الوطني اإلماراتي سيقدم نموذجًا أوليًا من مادة بديلة 
 فرح القاسمي الفنانة بعدسة  الملهمة  وتشكيلة من الصور لإلسمنت  ومستدامة

 
ملرل مصتتتنو ًا   2.7وبارتفاع  ملرًا   5×  7يأتي النموذج األولي بعنوان "لغة المستتتل"ب "ل التب تبلب ابعا     •

من نفايات المحلول الملحي الُمعا   المطّورة  (  MgOمن ما ة بديلة لإلستتتتتتتتتمند من انستتتتتتتتتيد المغنستتتتتتتتتيو   
 تدوير 

في الستبةة الفريدة من نو ها  مناطق  لالكبيرة  مجمو ة من الصتور  بفرح ال"استمي  الملهمة  الفنانة  ستلاتار    •
  ولة اإلمارات بأسلوبها الممّيز

 في السركال افينيو طوال شهر مايومن الم"رر  رض النماذج األولية اللجريبية لل"يمين الفنيين  •
الفنيين من مةللف  ياتتتتتتتتتتتتتتار  ال"ّيأل الفني وات  األ ور في ملل"ي ال"يمين الفنيينل التب يجم  بين ال"يمين   •

 األجنحة الوطنية في بينالي البندقية
 

خالل    ل الُم"ا ستتتتتتتتتيحللتتتتتتتتتن معرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية الملحدة  :2021اإلمارات، ×× أبريل  
من ما ة   اً مصتتتتتنو ضتتتتتةمًا نموذجًا اوليًا    في بينالي البندقيةل  2021النستتتتتةة ال"ا مة من المعرض الدولي للعمارة  

وير ل كما ستيعرض تاتليلة  دمبلكرة بديلة لإلستمند ودتدي"ة للبي ة تأل تطوير ا من نفايات المحلول الملحي الُمعا  ت
 راتعة من الصورة الفوتوغرافية بعدسة الفنانة فرح ال"اسمي.

 
  وارتفا هل  املار 5×   7  الةارجية  كما ة استتتتتاستتتتتيةل وتبلب ابعا   النموذج األولي المصتتتتتنوع من المل  تا ياتتتتتل  و 

ويدخ  في تكوين  تا الهيل   ملرًا.   5×   2.5بحجأل غرفة قياستتتتتتتتها  لزّوار  لداخلية تلستتتتتتتت   ال  لهمستتتتتتتتا و   ملرل  2.7
( MgOانستتتيد المغنستتتيو   و دة مصتتتنو ة من ما ة بديلة لإلستتتمند مصتتتنو ة من   3000المبلكر ما يصتتت   لي  

  مليات بحث تعاوني. من خالل وات  األ ور وكينيلاي تيراموتو المطّورة تحد  شراف ال"يمين الفنيين
 



 
 

 

وقستتتتأل األ يا   اللاب  لجامعة نيويور  ابوظبيل   " امبر"  مةلبروقد تعاون ال"يمان الفنيان م  فرق ملةصتتتتصتتتتة من 
ستتتتتتتاتو" " ومةلبر  ابوتاتتتتتتتي" " والكيميا  والعلو  البي ية اللاب  للجامعة األمريلية في الاتتتتتتتارقة باإلضتتتتتتتافة  لي مةلبر  

ما ة كيمياتية بديلة لإلستتتتتمند باد لما   لي لجامعة طوكيول انطالقًا من مستتتتتا يهما الرامية  لي تطوير    يناللابع
مستتتتلو ًي من مفهو  العمارة "لغة المستتتتل"ب ". وستتتتيلملن  الل"نيات الهندستتتتية الرقمية المل"دمة للصتتتتميأل نموذجًا اوليًا  

 يث يعرض للصتتميأل الهيللي المبلكر  ل  جريبية اوليةت  ذجنمازّوار الستتركال افينيول طوال شتتهر مايول من ماتتا دة  
 .في  بي " ارٌض َلِدنةمةلبر ابحاث " في 

 
وائل األعور وكينيتشييييييي تيراموتو، المصييييييمما  المعماريا  والقيما  الفني ا  لمعرض  وفي  ت  المناستتتتتتتتتبةل قال 

ما ة اإلستتمند    بديلة  ن ردتتنا اانا   ملياتنا البحةية اللعاونية تطوير ما ة بنا  دتتدي"ة للبي ة  "   الجناح الوطني:
ادستتتتتتتتلفا ة من المبنية  لي تطبيق الممارستتتتتتتتات المعمارية المحلية  ل  يث كان شتتتتتتتتاغلنا الاتتتتتتتتاغ   و تالندبر البو 

ما ة مستتتتتتتتلدامة بديلة لإلستتتتتتتتمند من انستتتتتتتيد  الموار  وطبيعة البي ة في منط"ة الةليج. ومن  نا نجحنا في تطوير  
والتب ُيعد  ل  تحلية الميا  الصتتتتنا ية   ملية  المحلول الملحي  الي اللاتتتتب  الملةلف  نمصتتتتنو ة من   المغنستتتتيو 

مور ًا ملوافرًا بلةرة في  ولة اإلمارات ويجب استتتتتتتتتتتلغالله. وتلمل   ت  الما ة المبلكرة بةصتتتتتتتتتتتات   ديدة من ال"ّوة  
  اللصتتتتتتتتاميأل المعمارية العصتتتتتتتترية وبنفو اشتتتتتتتتلال وا جا  قوالبها خيار مةالي لالستتتتتتتتلةدا  في والملانةل بما يجعل

من الممارستتات اإلناتتاتية الل"ليدية بدولة   معرض الجناح الوطنيل ف"د استتللهمنا تصتتميمناولكن لال"ياستتية.    الطوب
قوالب مصتبوبة فاستلةدمنا  ل  المرجانيةالاتعب  األ جار البحرية و اإلمارات واللي تمّةلد في المنازل المصتنو ة من 

المعمارية  الممارستتتتتتات     ا ة دتتتتتتياغة مفهو . وبتلكل فإننا نناتتتتتتد  الطبيعيةاشتتتتتتلال الاتتتتتتعاب المرجانية    لييدويًا  
اللصتتتتتتتتتتتتتتميأل  الحديةة م  اد لفاظ بالروح اللرااية والعراقة المحلية الملرستتتتتتتتتتتتتتةة في  وية المنط"ة وا"افلها  بر  تا 

 الهيللي المبلكر".
 

ملر  4.5م"اب  دتتتتتتتتتتور فوتوغرافية قيا  و اخ  اروقة الجناح الوطني لدولة اإلماراتل ستتتتتتتتتتيبرز النموذج األولي 
في ستتتتتتتتتتتتتتبةتات منط"تة الرويول اللي  والمنتاظر الةالبتة  تلل"ط ستتتتتتتتتتتتتتحر جمتال الطبيعتة  املتار  طول(   3  رض( و

تجم  دتتور ال"استتمي  وبأستتلوبها الملمّيزل  .  الل"طلها  دستتة الفنانة اإلماراتية فرح ال"استتمي الم"يمة بمدينة نيويور 
في منط"ة الستتبةةل واللي تأل ترشتتيحها    ال"اتمة بين ماتتهد اللطّور الحلتترب والطبيعة  الستتا رة بين العالقة الملوترة

كونها لالنلتتتما   لي قاتمة المواق  اللرااية الدولية اللابعة لمنّةمة اليونستتتلو نةرًا  لي مستتتا اتها وا ميلها الة"افية و 
 .مهأل نةا  بي ي

 



 
 

 

ملناقلتتتتتة  لحةة  الةالبة في مناطق الستتتتتبةة  المناظر  "تمة    الفنانة اإلماراتية فرح القاسيييمي:ومن جانبهال قالد  
جمال الستتتتتبةة اللي توفر بي ة    ستتتتتنجد. فإذا نةرنا  لي ستتتتتط  األرض وستتتتتبرنا ا ماقهال ستتتتتال دتتتتتراع و تجم  بين 

معياتتتتتتتتتتتتتتيتة  تا تتة متد ومتة بطب"تات  تديتدة وملنو تة من المتا  والرمتال والمل  والكتاتنتات الحيتة التدقي"تة اللي تطّورت  
بما استتتتتو لمنةومة بي ية  قي"ة قا رة  لي املصتتتتتاب كميات انبر من الكربون  ن ك  ملر جميعًا بانستتتتتجا  تا   

لكن  تا الماتتتتتتتتتهد الجمي  تاتتتتتتتتتوبه كابالت الجهد العالي اللي تملد  لي مناتتتتتتتتت ت  و مرب  م"ارنًة بالغابات المطيرة.  
المحلد   . وتوّاق دتتتورب  تا اللوتر  دتتتنا ية ضتتتةمة في المناطق المجاورةل مما يستتتبب ضتتتجيجًا كهرباتيًا مز جاً 

وسعدت بالعم  واللعاون  ل  ل وإنني  "ًا فةورة بمااركلي في الجناح الوطني اإلماراتيالصنا ي والبي ةالماهد  بين  
 م  فريق ابحاث  المي يعلو  "ًا اللركيبة ادجلما ية الملنو ة في  وللنا".

 
ات والفعاليات الفنيةل بما في ذلك  وتجدر اإلشتتتتارة ان الفنانة ال"استتتتمي   قد شتتتتاركد بأ مالها في العديد من المنصتتتتّ

فن العا  في نيويور  ومعهد العالأل العربي  ودتتتتتتتتتتتتندوق المركز جمي  للفنون ومعرض "ذا اير  دين" و"آرت بازل" 
في غتاليرب ملر ز   دتتتتتتتتتتتتتتفيرمعرض  في تورنلو و   وبينتالي د ور. و ي تاتتتتتتتتتتتتتتتار   تاليتًا بتأ متال في معرض كوبر

 معرض "مسا ات الفنون المعادرة" في ساند لويو. امبورغ و 
 

يلزامن  "   :اإلميارات في بينيالي الدنيد ييةليلى بن بريي،، ميديرة التنسيييييييييي  في الجنياح الوطني ليدولية وبتدور تال قتالتد  
وستتتتتتتتتتتط ا لفادت ملهمة  و م  الماتتتتتتتتتتتاركة العاشتتتتتتتتتتترة لدولة اإلمارات في بينالي البندقيةل    ارٌض َلِدنةافللاح معرض 

  "ليةال لي قيا   ولة ادتحا . وي"د  المعرض  اًل مبلكرًا يحم   ملانية معالجة    50بمناسبة  لول التكرى التتتتتتتتتتتت  
ل  ل انطالقًا من ماروع يلرب بجتور  في ا ماق تراانا وبي لنا ومجلمعنا المحلي العالمية الملمّةلة في اللغير المناخ

ستتتتتتتتيلأل   يا   طني بستتتتتتتتر  قصتتتتتتتت   وللنا الملهمة وتبّني  وار  المي مةمر. وبتلكل  اللزا  الجناح الو   مما يعلو
وا دة من ابرز   تعداللي  فرح ال"استتتتميل     دستتتتةفي البندقية من خالل بي ة الستتتتبةة  لال"يمة الكبيرة واللراث العريق  

 واشهر الفنانين المعادرين في  ولة اإلمارات".
 

ة بي ة الستتبةات ضتتمن تجربة    يستتّر    قاتق 3م"طعًا دتتوتيًا مدته   ايلتتاً المعرض   يلتتأل   تعلوشتتاملة  دتتوتية قصتتّ
ر لتة المعرض  تن"ت  للزاتر  اللي تةّلف محلول ملحيتًا و  الميتا    مليتة تحليتةو   تحتد األرض الميتا    مرورادتتتتتتتتتتتتتتوات 

 البحةية.
 

البا ةين في الدراستتتتتات الحلتتتتترية راشتتتتد  وستتتتتيرافق المعرض كلاب بعنوان "تاتتتتتري  مناطق الستتتتتبةات"ل من تأليف  
ويردتتتد  تا الكلاب األ مية   .ووات  األ ور وكينيلاتتتي تيراموت ال"يمان حرير تل والتب يستتتا أل في وا مد بن شتتتبيب



 
 

 

البي ية والمجلمعية وادقلصتتا ية الكامنة في  ت  الةا رة الطبيعية باللفصتتي ل ا لما ًا  لي مجمو ة من الدراستتات  
 تا الكلاب جز ًا  ضتتتافيًا قامد بلحرير  وتأليفه    يرفقت الاتتتةصتتتية والصتتتور الفوتوغرافية. وستتتوف البحةية والم"اد 

المعمارية مارينا تبستتتتتتتتتتأل الحاتزة  لي جاتزة اعغا خان للعمارةل  يث تستتتتتتتتتتر  تفادتتتتتتتتتتي  الر لة والدراستتتتتتتتتتة البحةية  
 "ارٌض َلِدنة".معرض لللمعماريين اد ّور وتيراموتو 

 
ياتتتتتتتتتتتتار  ال"ّيأل الفني وات  األ ور في ملل"ي ال"يمين الفنيينل التب يجم  بين ال"يمين الفنيين من مةللف األجنحة  

ل  يث يجلمعون باتتتتل  منلةأل طوال فلرة اللحلتتتتيرات وادستتتتلعدا ات للنستتتتةة  2021الوطنية في بينالي البندقية  
المعمارية والعم   لي  يجا  افكار ملهمة من خالل    بهدف تطوير الرؤية المستتتل"بلية للهندستتتةمن البينالي  ال"ا مة  

 بنا   ّوار مةمر واسلكااف سب  ومسارات جديدة للح"يق طموح البينالي من اج  اللعاون وتبا ل المعرفة.
 

المعرض الدولي للعمارة  من   17خالل الدورة التتتتتتتتت " ارٌض َلِدنة" ويسلليف الجناح الوطني لدولة اإلمارات معرض  
ويوادتتتتتتتت  الجناح خالل اللحلتتتتتتتتيرات  .  2021نوفمبر  21مايو لغاية    22ل الم"ا  خالل الفلرة  بينالي البندقيةفي 

ستيلوفر ايلتًا نستةة     لي را  اولوياته.  للمعرض اد لما  بإجرا ات الستالمةل  ذ يلت  ستالمة الموظفين والزوار
 رقمية للمعرض   خالل اإلنلرند.

 -انلهي-
 

 الصحفية: لالسلفسارات 
 برنزويك آرتو

NPUAE@brunswickgroup.com 
 

لمعرفة آخر األخبار  ل و nationalpavilionuae.orgلالنلتتتتتتتما   لي الحوارل تفلتتتتتتتلوا بزيارة موقعنا اإللكلرونية  
والوستتتأل    تويلرو   إنستتتتلغرا و   فيستتتتبو  بر ل ُيرجي ملابعة  ستتتتابنا  الجناح الوطني لدولة اإلماراتوالمستتتتلجدات  ول 

 #اإلمارات_في_البندقية
 

 مالحظات للمحررين
 

 ني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في بينالي الدند يةندذة عن الجناح الوط

mailto:NPUAE@brunswickgroup.com
https://nationalpavilionuae.org/?language=ar
https://www.facebook.com/NationalPavilionUAE
http://instagram.com/nationalpavilionuae
https://twitter.com/pavilionuae/


 
 

 

بينالي البندقية في تستتليط اللتتو   لي ال"صتت  غير المروية  ول  -تلمّة  رؤية الجناح الوطني لدولة اإلمارات  
ة  رفيعة  الفنون والعمارة من  ولة اإلمارات العربية الملحدة من خالل ماتتتتتتتتتتتاركله في بينالي البندقيةل م"دمًا منصتتتتتتتتتتتّ

 المسلوى دسلعراض مفا يأل تنةيأل المعارض اللي تسلليف الحوارات الدولية البارزة من منةور محلي ملمّيز.
ات الة"افية الدوليةل ي"و  الجناح الوطني بلعيين قيمين   وخالل ك   ورة من بينالي البندقيةل ا د ا أل وابرز المنصتتتتتتتّ

ا مينل  يث يلعاون معهأل لوضتتتتت  اللصتتتتتّورات وتنفيت األبحاث  فنيين وتكليف نةبة من الفنانين والمعماريين المستتتتت 
والدراستتتتتتات الالزمة بهدف تطوير معارض وكلب مرف"ة لهال انطالقًا من المستتتتتتا ي المبتولة نحو تعزيز وترستتتتتتي   

 الو ي العالمي  ول الماهد الة"افي اإلماراتي.
تطّورات الماتتتتتتتتتتتتتتهتد الة"تافي بدايًة من   ل تنتاولد معتارض الجنتاح الوطني2009ومنتت الماتتتتتتتتتتتتتتاركة األولي في العتا   

ل 2019الفنانين اللجريبيين في ال"رن العاتتتتتتتتترين وودتتتتتتتتتوًد  لي الماتتتتتتتتتهد الة"افي المعادتتتتتتتتتر والملنوع. وفي العا  
ا للن الجناح الوطني  ماًل تركيبيًا مصّورًا يسلكاف النزوح الجغرافي والنفسي من  بداع الفنانة والمةرجة نجو   

ستتتي"دون المهندستتتان المعماريان وال"ّيمان الفنّيان وات  األ ور وكينيلاتتتي تيراموتو    2021عا   الغانألل وفي نستتتةة ال
 ماًل بحةيًا  ول  يجا     مستتلدا  ومبلكر ليح  مح  ما ة اإلستتمند مصتتنو ًا من المل  والمعا ن الموجو ة في 

 مواق  السبةة اللرااية في  ولة اإلمارات.
نيتة اللي ت"تا  في بينتالي البنتدقيتةل ياتتتتتتتتتتتتتتار  الجنتاح الوطني لتدولتة اإلمتارات م  وتزامنتًا م  كت  من المعتارض الوط

المجلمعتتات المحليتتة بتتدولتتة اإلمتتارات في   أل نمو ال"طتتا تتات الة"تتافيتتة واإلبتتدا يتتة المحليتتةل وذلتتك من خالل تنةيأل  
ن الفنيين  برامج  تتامتتة وخلق فرب  متت  مهنيتتة. ومن خالل اللعتتاون م  مجمو تتة واستتتتتتتتتتتتتتعتتة من الفنتتانين وال"يمي

والبا ةين والاتتركا  التين ستتا موا في تطوير و  أل معارضتته طوال الستتنوات الماضتتيةل قا  الجناح الوطني بلنةيأل  
  170"برنتامج اللتدريتب في البنتدقيتة" الستتتتتتتتتتتتتتنوبل التتب اتتاح فرب اللتدريتب وانلستتتتتتتتتتتتتتاب الةبرات العمليتة ألنةر من 

 ي ال"طاع الة"افي.ملدربًال التين  يث يعم  العديد منهأل  اليًا بنجاح ف
تلولي مؤستتتستتتة ستتتالمة بند  مدان آل نهيانل و ي مؤستتتستتتة مستتتل"لة غير ربحيةل مها  المفّوض الرستتتمي للجناح  

 .الوطني لدولة اإلمارات في بينالي البندقية وبد أل من وزارة الة"افة والاباب
  

 ندذة عن المفوض: مؤسسة سالمة بنت حمدا  آل نهيا 
 مدان آل نهيان  لي "ادستلةمار في مستل"ب   ولة اإلمارات العربية الملحدة من خالل  تستعي مؤستستة ستالمة بند  

ادسلةمار في العنصر البارب". وللح"يق  تا الهدف تعم  المؤسسة للطوير و  أل المبا رات المميزة في مجادت 
  .اللعليأل والفنون والة"افة واللراث والصحة

 
 



 
 

 

 والشداب الثقافة وزارةندذة عن الداعم:  
  ووضتتتتتتتتت    المبا رات   طالق خالل من  الدولة في  والفني  الة"افي  الماتتتتتتتتتهد  تعزيز  لي  والاتتتتتتتتتباب  الة"افة  وزارة تعم 

  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  ستتتتتتهامه  وزيا ة  واإلبدا ية  الة"افية  الصتتتتتتنا ات قطاع   تنمية  لي  المحفزة  الستتتتتتياستتتتتتات
 .الدولة في اإل ال  بصنا ة ترت"ي جديدة وسياسات تاريعات دياغة  ن فلالً  للدولةل
  ال"طا ات  مةللف في   ور أل تفعي   بر  قدراتهأل  واستتتتتلةمار  الاتتتتتباب تملين  مستتتتتؤولية  والاتتتتتباب  الة"افة  وزارة  تلولي

 في  اللنموية  المستتتتتتيرة  في  للمستتتتتتا مة  الفرب  ومنحهأل  مةللفةل  ببرامج  ال"رار دتتتتتتن  في  وإشتتتتتترانهأل  ريا تهألل وتعزيز
 .الدولة

 حول استوديو التصميم "واي واي"  
(ل  و استتتلو يو ملعد  ادخلصتتتادتتتات  اتٌز  لي العديد من الجواتز. يلةصتتت  ادستتتلو يو  waiwaiواب"   "واب

 من خالل فر يه في طوكيو و بي بالعمارة وتنسيق المواق  واللصميأل الجرافيلي والعمراني.
 

ادجلما ية والبي ية وادقلصتتتتتا ية والل"نية للماتتتتتاري  المعماريةل وقد   واب" بمعالجة الجوانب واب" ياتتتتتَلِهر استتتتتلو يو  
شتتتتتتتتتار  ادستتتتتتتتتلو يو في ماتتتتتتتتتاري ي ا"افية بارزة منها مركز جمي  للفنون في مدينة  بيل  دي"ة جّداف ووترفروند  

 .للفنونل مسجد الورقا ل  ي  بي لللصميألل و ي: ملل"ي اإلبداع في مدينة جدة
 

تغيير اسأل ادسلو يو من " بدا"  لي "واب واب"ل و ي ُمحاناة دوتية ُتسَلةَد  في اللغة اليابانية    2019تأل في  ا   
 .لإلشارة  لي دوت  ادي من األفرا  المبلهجينل وذلك لال لفال بالتكرى السنوية العاشرة للأسيو ادسلو يو

 
علو في تعد  الةلفيات الة"افية ضتتتتتتتتتمن تحللتتتتتتتتتن كٌ  من مدينلي  بي وطوكيو مفا يأل اللنّوع الة"افيل و و ما ين

واب"ل والتب ُيلِهأل بدور  اللواد  من خالل نهجي واض ي وبسيطي ومدرو  في ممارسات ادسلو يو   فريق  م  "واب
واب" في  بيل وات  األ ور  لبنان(   المعمارية. ويبدو اللنّوع الة"افي واضتتتتتتتتتحًا كتلك في خلفية مديَرب مللب "واب

 اليابان(ل وفي ال"صتتتت  الفريدة اللي شتتتتّجعلهأل للمهاجرة من مستتتت"َطي راستتتتهمال للَجم  مدينة    وكينيلاتتتتي تيراموتو
 بي د "ًا بين  تين المعمارَيين التين يلاتتتاركان ال"درة  لي مراقبة المدينة  ن ُقربي وباتتتل ي وايقل و ن ُبعدي في 

 الوقد ذاته من خالل العدسة الفا صة للغريب  ن البال .
 

و  تين المعماريين الفّتين في  ضفا  ُبعدي  ضافي من اللو  الطبيعي والزمن والُبنية والمنةر العا   تساِ أل ا اسي
واب" من خالل اللنستتتيق لُمجاوَرة الةوا ر الطبيعية  لي  ناتتتا     لي ماتتتاري  ادستتتلو يو.  ذ يستتتعي استتتلو يو "واب



 
 

 

ن  اإلنستتتانل ليب"ي بتلك من فلحًا  زا  قابلية تكّيفه واستتتلمالنهل ولَينُلج   يل ي تصتتتميمي يلجاوز كونه دتتتر ًا من دتتتُ
 . ن ذلك النهج مارو اٌت  بدا ية تاّج  اللجارب واألناطة والسلوكيات غير الملوقعة

 
ل وشتتتتغ  منصتتتتب المعمارب الرتيستتتتي في ادستتتتلو يو بعد  2009واب" في  ا   استتتتو وات  األ ور استتتتلو يو "واب

اتت  من خالل ا لمتامتاتته بتالةوا ر الطبيعيتة والمنتاظر العتامة   و تته  لي الاتتتتتتتتتتتتتترق األوستتتتتتتتتتتتتتط من طوكيو. يلمّل  و 
واللةطيطات العالت"ية غير محد ة الهي ة بنهجي ملعد  اللةصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتات في اللصتتتتتتتتتتتميألل ويلطل   اتمًا  لي تحدب  

 .الممارسات الل"ليدية بهدف  ف  وتوسي  الحدو  الحالية لممارسات ومفا يأل اللصميأل
 

ل وادتتتتب  شتتتتريًلا  2012رتيستتتتي وشتتتتريك في  ا  مهند  معمارب دا لللصتتتتميأل كانلتتتتأل كينيلاتتتتي تيراموتو  لي  ب
ا في  وقد انلستتتتتتب تيراموتو من خالل خبرته العملية    .2019بعد تغيير  الملها اللجارية  ا   " واب واب" مؤستتتتتتستتتتتتً

دات الما يةل كما تلمل  ممارستتاته بلعد  تةصتتصتتات ها وا لمامها إل را ي واستتليعابي فريدين للة"افة والجغرافيا واللجستتّ
العميق بالةوا ر الطبيعية والهيل  اللصتتتتتتميميل ويستتتتتتلمر تيراموتو في استتتتتتلجواب م"اربات اللصتتتتتتميأل بهدف ت"ديأل  

 .تصميماتي تلمّيز بإبدا يلها
 

يملاز كال المعمارَيين بةبرة واستتتتعة في تصتتتتميأل الماتتتتاري  ذات الم"اييو والبرامج المةللفةل واللي تاتتتتم  المرانز  
 ات والُمدن الجامعية والمدار ل وغير ا من الماتتتتتتتتتاري  ذات ادستتتتتتتتتلةدامات الملعد ةل  ضتتتتتتتتتافة  لي  الفنية والمنلز 

 .الفيالت الةادة والمساجد
 

مصتمألي  50مهند ي معمارب وافلت   17ضتمن افلت   واب"  استلو يو "واب اخلارت مجّلة "نيلي" اعستيوية الراتدة
مجلة "اركيليللاتتتورال ريلور " األمريلية الستتتنوب  ول افلتتت  ل كما تأل ِذكر ادستتتلو يو في  د  2019مؤار لعا   

ل  ضتتتتتتافة  لي   راجه في قاتمة مجلة  2018الملاتب الصتتتتتتا دة  وليًا لعا     10المصتتتتتتممين با لبار  ا د افلتتتتتت  
 .2017الارق األوسط لعا   مللبي معمارب في 50"اركيليللاورال  ايجسد" ألفل  

 
 حول وائل األعور

ل بعد انل"اله  2009 ا   ميأل(المعروف ستتتاب"ًا باستتتأل  بدا لللصتتت (استتتو وات  األ ور استتتلو يو اللصتتتميأل "واب واب" 
 لي منط"ة الارق األوسط قا مًا من العادمة اليابانية طوكيول و و يمللك خبرات واسعة من المااري  اللصميمية  

نلز تتات و ر  المتتدار  والجتتامعتتات وغير تتا من بمةللف ا جتتامهتتا وبرامجهتتال واللي شتتتتتتتتتتتتتتملتتد المرانز الفنيتتة والم
 .المااري  اللطويرية ملعد ة ادسلةدامات والفل  الةادة والمساجد



 
 

 

 
ويأخت وات  الةوا ر الطبيعيتة في اد لبتارل بمتا فيته المنتاظر العتامة والمةططتات البيتانيتة غير الم"يتدة بين مةللف  

في اللصتتتتتتتميأل ويلطل   ومًا  لي تحدب الممارستتتتتتات    العوام  والعنادتتتتتتترل معلمدًا  لي نهج ملعد  اللةصتتتتتتتصتتتتتتتات
 .المعمارية الل"ليدية والدف  بحدو  اللصميأل نحو آفاق جديدة

 
ويمللك وات  خبرات ملنو ة في منط"ة الاتتتتتتتتتترق األوستتتتتتتتتتط والدول الغربيةل كما  م  لستتتتتتتتتتنوات  ديدة في طوكيو  

في  رستتتا  استتتو مفهو  ا"افي قوب وادملةال    باللعاون م  اشتتتهر المصتتتممين المعماريين اليابانيين. وقد نج  وات 
لطبيعة ك  منط"ة جغرافية  لي  دةي ضتتتتتتتمن ماتتتتتتتاريعه بمةللف ستتتتتتتياقاتهال و و يطرح منةورًا مةللفًا  ول  برا   
شتتتتتتتتتترانات  م  خارجية تلجاوز الحدو  الجغرافية. يحم  وات   رجة بلالوريو  الهندستتتتتتتتتتة المعمارية من الجامعة  

 .ناناألمريلية في بيروتل لب
 

 حول كينيتشي تيراموتو
وادتتتتب  شتتتتريًلا    ل2012وشتتتتريك في  ا    رتيستتتتي مهند  معمارب انلتتتتأل كينيلاتتتتي تيراموتو  لي  بدا لللصتتتتميأل ك

 .2019بعد تغيير  الملها اللجارية  ا   " واب واب" مؤسًسا في 
 

مجمو ة واستتتتتتتعة من وقد ستتتتتتتبق وان  م  كينيلاتتتتتتتي لدى ابرز الاتتتتتتتركات المعمارية في طوكيو وروتر ا  ضتتتتتتتمن 
الماتتتاري  المحلية والدوليةل كما انلستتتب خبرات طويلة في الستتتوق اعستتتيوية واألوروبية. و و يلمل  بمعرفة واستتتعة  
في اللصتتتتتتتتميأل المعماربل واللي تغطي شتتتتتتتتريحة  ريلتتتتتتتتة من الماتتتتتتتتاري  بما فيها المرانز الفنية والمنلز ات و ر   

 .يرية ملعد ة ادسلةدامات والفل  الةادة والمساجدالمدار  والجامعات وغير ا من المااري  اللطو 
 

وبفلتتتتتتتتتتت  خبراته العمليةل انلستتتتتتتتتتتب كينيلاتتتتتتتتتتتي مهارات  ديدة في تطوير مفهو  شتتتتتتتتتتتام  يغطي الجوانب الة"افية  
والجغرافية والما ية. ويلمّيز نهجه في اللصتتتتتتتتميأل بلونه ملعد  اللةصتتتتتتتتصتتتتتتتتاتل و و يهلأل كةيرًا بال"والب المعمارية  

عيةل كما انه يعيد تفستتتتتتتير نهجه بهدف ت"ديأل تصتتتتتتتاميأل مةللفة في ك  مرة. يحم  كينيلاتتتتتتتي  رجة والةوا ر الطبي
 .الماجسلير في الهندسة المعمارية من جامعة طوكيو للعلو  في اليابان

 
 حول الفنانة فرح القاسمي



 
 

 

  و روضالفيديو  الفوتوغرافي و في الم"ا  األولل  لي اللصتتتتتتوير   لفرح ال"استتتتتتميترتكز الممارستتتتتتات الفنية للمبد ة  
منط"ة  والتوق في  ول  ادجلما ينوع  لامفا يأل ال"ّوة و و يان  ل آليات  و  ملأملة ل  يث تطرح تستتتتتتتتتتتتتتاؤدت  األ ا 

 .ادسلعمار "ب اسل"اللها من الةليج 
 

ماجستلير الفنون  جة ر ل  يث  صتلد  لي  2012وقد  رستد ال"استمي اللصتوير والموستي"ي في جامعة يي   ا  
وتباشتتتتتتتتتر ال"استتتتتتتتتمي ممارستتتتتتتتتلها الفنية ملن"لًة بين  بي ونيويور ل  يث    .2017 ا  الجميلة من كلية يي  للفنون  

الجوانب الملعد ة لك  ملان باتتل  غير مباشتتر. نجحد في  مج  ت  الممارستتات كمستتار ن"دب تردتتد من خالله  
كما تستّلط اللتو     ال"استمي ال"صت  والحياة ادجلما ية الكامنةوانطالقًا من  دستلها الجري ة والحيويةل تستلكاتف  

  الماتتتتا دينالمحفزة لللفكير     لي ال"يأل اللي يلمّيز بها ملان او فلرة او شتتتتي  ما. وتستتتتلد ي دتتتتور ا الفوتوغرافية
  خاللمن    يلمحونها  الماتتتتتتتا د الستتتتتتتا رة اللي  تحلألغير المعلنة اللي  لالنغما  في ر لة فكرية لللأم  في الحدو   

 .دور ا الفوتوغرافية
 

واق  والطموح والطاب  الفر ب  لل  مفهومه الاتتتتتتتتةصتتتتتتتتيحديات اما  الماتتتتتتتتا د لللمعن في  تفرض ا مال ال"استتتتتتتتمي ت
 افلة  مناظر  تستتتتتتتتتلعرض الفنانة مهاراتها في تصتتتتتتتتتوير   "فانهاو " والصتتتتتتتتتورة المعلوستتتتتتتتتة. ففي تاتتتتتتتتتليللها بعنوان  

الةداع البصتتترب التب يلحّول  لي طاب  مبهج المملعةل بما يستتتلحلتتتر تأاير  باللفادتتتي   بر دتتتور ا الفوتوغرافية  
فن اللصتوير  في  المفا يأل الاتاتعة  تلحدى  و لي جانب آخرل تبدع الفنانة ا ماًد فنية    .ومز ج في آني وا د وممل 

"با  آند فورث  يستتتتتلو" ستتتتتلستتتتتلة من األ مال اللي ت"د   للتتتتتأل مجمو ة دتتتتتور بعنوان  ف -  والبورتريهالفوتوغرافي  
لط اللتو   لي الصتفات   تمةياًل ملمّيزًا لموضتوع ما  ون الستماح للماتا د بالودتول  لي شتةصتية العم ل  يث تستّ

 تجّسد الصميأل الجو رب الملنوع في مدينة نيويور .الفريدة اللي ترسأل مالم  المفهو  الفر ب و 
 

من المعارض شتتتتملد "فنهاو " في " يلينا آنرازر  شتتتتاركد الفنانة فرح ال"استتتتمي بأ مالها ضتتتتمن مجمو ة مةلارة  
(ل وبينالي  2020دتتتتندوق الفن العا  في نيويور   "با  آند فورث  يستتتتلو" في (ل و2020   نيويور غاليرب" في  

   يوستتلن لللصتتوير الفوتوغرافيمركز (ل ومعرض "اوبن آر  ستتي" في 2020ور البانستتلانية  د ور في مدينة د 
(ل و"اريفال" في معرض "ذا اير  دين" 2019ماتتتتروع مار  في مؤستتتتستتتتة الاتتتتارقة للفنون  (ل و 2020بلكستتتتا   

فيما يلي قاتمة بمااري  الفنانة فرح:  ل و (2019في ملحف الفن الكندب المعادر بلورنلو   بدبيل و"  ج اوف يو" 
في متدينتة كتامبريتدج بودية    اللتاب  لمعهتد متاستتتتتتتتتتتتتتاتاتتتتتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتتتلو لللكنولوجيتا MIT Listمركز الفنون البصتتتتتتتتتتتتتتريتة  

"  بماتتتتتتتاركة  7(ل و"الحوار 2019وغرف الفنانين في مركز جمي  للفنون في  بي  (ل  2019ماستتتتتتتاتاتتتتتتتوستتتتتتتلو  
(ل ود للغزو: األضتتترار 2018بمدينة ستتتان فرانستتتيستتتلو    و للفنون في لجنة ستتتان فرانستتتيستتتل  مارستتتيال بار و اريزا(



 
 

 

 يلينا آنرازر  ل و"المزيد من األخبار المبهجة" في (2017 نيويور   واعاار الجانبيةل ستتي ستتي    بار  غاليريزل  
 (.2016في معرض "ذا اير  دين" بدبي   (ل و"نومينج اب روز " 2017بمدينة نيويور    غاليرب 

 
مدرسة سلو يغان (ل و 2017وان شاركد فرح ضمن  د  برامج اإلقامة الفنية في مؤسسة  لفينا بلندن  وقد سبق  

وزمالة اللصتتتتتتتتتتتوير    (ل كما فازت بجاتزة نا ا ارتا يا في نيويور 2017في الودية األمريلية مين    للرستتتتتتتتتتتأل والنحد
 (.2018الفوتوغرافي الفر ب آرون سيسليند  

 
 " أرٌض َلِدنةالمشروع الدحثي لمعرض "  ائمة المشاركين في  

 
 فري  المشروع الدحثي

 وات  األ ور وكينيلاي تيراموتول مديرا الماروع البحةي
 األولية ريوجي كامونل رتيو قسأل األبحاث والنماذج المةلبرية

 منس"ة مةلبرات واألبحاثلجين رزقل 
  اتاة السهالوبل مسا دة مةلبر وبا ةة

 مةلبرب  ينا الةطيبل توايق 
 مسا د مةلبر لبرا يأل خميو 

 ا مد بيلونل مسا د مةلبر
 ا وما  زين الدينل مسا د مةلبر

 مسا د مةلبر لبرا يأل برا يأل  
 دب سبيو لل  بيالسركال افينيو

 
 األطراف المتعاونة

 
 " أمدرمختدر " جامعة نيويورك أبوظدي،  

 اسلاذ مسا د في تةص  الهندسة المدنية والحلرية سيليكلنمال 
 الدكلورة روتانا  ابل  المة ابحاث

 بعد الدكلورا  اسلاذ  راسات ما الدكلور  بد هللا خلي ل 
 اسلاذ  راسات ما بعد الدكلورا  الدكلور غانأل قاوانيل 



 
 

 

 مدر  مسا دنورنيليو  اوتايربل 
 ةمسا د طالبةسارة ادنيول 
 مسا د  طالبروشان بو لل 

 
 ساتو" " أبوتشي" ومختدر  " جامعة طوكيو، مختدر  

 جون ساتول مصمأل  يللي
 رقمي نلاج يوسوكي اوبوتايل مصمأل 

  يلليميلا ارانيل مصمأل 
 

 للجامعة األمريكية في الشار ة سم األحياء والكيمياء والعلوم الديئية التابع  
 الدكلورة لوسيا بابادر ول اسلاذة مااركة في تةص  الكيميا 

  اتاة شابنا ل مسا دة مةلبر وبا ةة


