
 

 

 الجناح الوطني لدولة اإلمارات يوّجه دعوة لتقديم األفكار واالقتراحات حول 
 2023مفهوم التقييم الفني في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية 

 

بأفكارهم ورؤيتهم حول مفهوم التقييم يدعو الجناح الوطني كالً من المعماريين والمصممين والفنانين والمؤرخين والباحثين للمشاركة 
  31الفني للمعرض الوطني الذي سيتمّثل هدفه في تسليط الضوء على المشهد المعماري في دولة اإلمارات، في موعد أقصاه 

 2021أكتوبر 

 
وّجه الجناح الوطني لدولة اإلمارات دعوة مفتوحة لتقديم األفكار والمقترحات  : 2021أغسطس  10اإلمارات، 

من المعرض الدولي للعمارة في   2023مفهوم التقييم الفني للمعرض الوطني الُمقام عل هامش الدورة  حول
 . 2023بينالي البندقية، الممتدة فترة تنظيمه بين شهري مايو ونوفمبر 

 
يستهدف الجناح الوطني لدولة اإلمارات القيمين الفنيين وفرق العمل اإلشرافية، بما في ذلك المعماريين  و 

والمصممين والفنانين والمؤرخين والباحثين، ممن لديهم خبرة عملية في دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط  
ات التي ستواصل ترجمة رؤية الجناح الوطني  تقديم األفكار والمقترحبهدف  وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

وتسرد القصص الوطنية الملهمة وترصد أبعاد وجوانب المشهد العمراني والحضري في دولة اإلمارات، كما  
 ستعزز بدورها الوعي حول الممارسات المعمارية محليًا وإقليميًا ودوليًا. 

 

"ُتعد  لدى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان:أنجيال ميجلي، المدير التنفيذي وفي هذه المناسبة، قالت 
من المعرض الدولي للعمارة فرصة رائعة لمشاركة   2023مهمة التقييم الفني للجناح الوطني خالل الدورة 

القصص الملهمة حول دولة اإلمارات من وجهة نظر المعماريين ضمن حوار عالمي معاصر. ويواصل الجناح  
ًا من رؤيته لتوفير منّصة لطرح األفكار المبتكرة، التزامه بترسيخ أسس الحوار الوطني لدولة اإلمارات، انطالق

والتعاون الدولي ضمن موضوعات التنمية الحضرية والعمارية والعيش في عالم عصري. ونحن نحّث كل  
ي  المهتمين بسرعة تقديم مقترحاتهم واالنضمام إلى رحلتنا إلضافة مساهمات نوعية إلى هذا الحوار العالم

 المثمر." 



 

 

 

 
"يسعدنا اإلعالن عن   ليلى بن بريك، مدير التنسيق في الجناح الوطني لدولة اإلمارات:ومن جانبها، قالت 

توجيه دعوة ثانية مفتوحة لتقديم األفكار والمقترحات حول رؤية التقييم الفني في الجناح الوطني لدولة اإلمارات  
. وأثناء ذلك، سنواصل البحث عن وجهات  2023 نالي البندقيةفي بي خالل مشاركته في المعرض الدولي للعمارة

  ماراتياإل حوار النظر وآراء مختلفة وأصوات جديدة، كما سنحّث المتقدمين على إيجاد طرق تعاونية وإبداعية تعالج  
 " العصري بأسلوب يخاطب الجمهور العالمي.

 

الفني للمعرض عبر رسالة واضحة، تضع  ويجب أن تشمل المفاهيم واألفكار المقترحة موضوع ونهج التقييم 
الفكرة ضمن سياق الحوارات المحلية واإلقليمية والدولية التي تدور حول العمارة، بما في ذلك موضوعات 

 المعارض السابقة للجناح الوطني لدولة اإلمارات. 

 

اإلمارات أو المتقدمين الموجودين ويرحب الجناح الوطني في دعوته بجميع المواطنين اإلماراتيين والمقيمين بدولة 
 بالخارج لعرض خبراتهم ومعرفتهم المحلية، سواء منفردين أو ضمن مجموعات.

 

أكتوبر   31( يوم GMT+4ويجدر الذكر أن باب تقديم الطلبات ُيغلق في منتصف الليل بتوقيت اإلمارات )
الجولة الثانية من عملية االختيار،  . وستتم دعوة المرشحين النهائيين لعرض مفاهيمهم بالكامل خالل 2021

ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات حول إرشادات وتوجيهات المشاركة والتقديـــم، عبر الموقــع  
 (. call/-www.nationalpavilionuae.org/openاإللكتــروني )

 
سة سالمة بنت حمدان آل نهيان مهام المفّوض الرسمي للجناح الوطني، بدعم من وزارة الثقافة  وتتولى مؤس

والشباب. ويمّثل معرض "أرٍض َلِدنة" المشاركة العاشرة للجناح الوطني في بينالي البندقية، كما يسّلط الضوء 
حات الملحية( بدولة اإلمارات  على إمكانات استخدام األمالح والمركبات المعدنية في منطقة السبخة )المسط

بهدف تطويرها إلى مواد بناء مستدامة. وقد أقيم معرض الجناح الوطني تحت رعاية القيمين الفنيين المعماريين  
هو استوديو حائٌز على العديد من وائل األعور، المهندس المعماري والشريك المؤسس الستوديو "واي واي"؛ و 

http://www.nationalpavilionuae.org/open-call/


 

 

 

والمهندس المعماري  ة وتنسيق المواقع والتصميم الجرافيكي والعمراني؛ الجوائز يتخصص في مجاالت العمار 
 كينيتشي تيراموتو، الشريك المؤسس الستوديو "واي واي" والذي أنشأ مؤخراً مكتب "تيراموتو" في اليابان. 

 

 -انتهى-
 

 لالستفسارات الصحفية: 

 برنزويك آرتس

NPUAE@brunswickgroup.com 
 

ــلوا بزيارة موقعنا اإللكترونية   ــمام إلى الحوار، تفضـــــ ، ولمعرفة آخر األخبار  nationalpavilionuae.orgلالنضـــــ
والوســـم    تويترو   إنســــتغرامو   فيســــبو وطني لدولة اإلمارات، ُيرجى متابعة حســــابنا عبر والمســــتجدات حول الجناح ال

 #اإلمارات_في_البندقية

 
 مالحظات للمحررين

 

 نبذة عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية

بينالي البندقية في تســليط الضــوء على القصــص مير المروية حول  -تتمّثل رؤية الجناح الوطني لدولة اإلمارات  
ة رفيعة  الفنون والعمارة من دولة اإلمارات العربية ال ــّ متحدة من خالل مشـــــــــــاركته في بينالي البندقية، مقدمًا منصـــــــــ

 المستوى الستعراض مفاهيم تنظيم المعارض التي تستضيف الحوارات الدولية البارزة من منظور محلي متمّيز.

ات الثقافية الدولية، يقوم الجناح   ــّ الوطني بتعيين قيمين  وخالل كل دورة من بينالي البندقية، أحد أهم وأبرز المنصـــــ
فنيين وتكليف نخبة من الفنانين والمعماريين المســـــاهمين، حيث يتعاون معهم لوضـــــع التصـــــّورات وتنفيذ األبحا   
والدراســــــات الالزمة بهدف تطوير معارض وكتب مرفقة لها، انطالقًا من المســــــاعي المبذولة نحو تعزيز وترســــــيخ  

 تي.الوعي العالمي حول المشهد الثقافي اإلمارا

mailto:NPUAE@brunswickgroup.com
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http://instagram.com/nationalpavilionuae
https://twitter.com/pavilionuae/


 

 

 

ــاركة األولى في العـام   ــهـد الثقـافي بدايًة من 2009ومنـذ المشــــــــــــ ، تنـاولت معـارض الجنـاح الوطني تطّورات المشــــــــــــ
، 2019الفنانين التجريبيين في القرن العشـــــــــرين ووصـــــــــواًل إلى المشـــــــــهد الثقافي المعاصـــــــــر والمتنوع. وفي العام 

لجغرافي والنفسي من إبداع الفنانة والمخرجة نجوم  احتضن الجناح الوطني عماًل تركيبيًا مصّورًا يستكشف النزوح ا
ــيقدون المهندســـان المعماريان والقّيمان الفنّيان وائل األعور وكينيتشـــي تيراموتو    2021الغانم، وفي نســـخة العام   سـ

عماًل بحثيًا حول إيجاد حل مســتدام ومبتكر ليحل محل مادة اإلســمنت مصــنوعًا من الملع والمعادن الموجودة في 
 ع السبخة التراثية في دولة اإلمارات.مواق

ــار  الجنـاح الوطني ـلدوـلة اإلمـارات مع  وتزامنـًا مع كـل من المعـارض الوطنيـة التي تقـام في بينـالي البنـدقيـة، يشــــــــــــ
المجتمعــات المحليــة بــدولــة اإلمــارات في دعم نمو القطــاعــات الثقــافيــة واإلبــداعيــة المحليــة، وذلــك من خالل تنظيم  

ــعــة من الفنــانين والقيمين الفنيين  برامج عــامــة وخلق ف رص عمــل مهنيــة. ومن خالل التعــاون مع مجموعــة واســــــــــــ
والباحثين والشــركاء الذين ســاهموا في تطوير ودعم معارضــه طوال الســنوات الماضــية، قام الجناح الوطني بتنظيم  

ــاب الخبرات العمل   170يـة ألكثر من "برنـامج التـدريـب في البنـدقيـة" الســــــــــــــنوي، اـلذي أتـاح فرص التـدريـب واكتســــــــــــ
 متدربًا، الذين حيث يعمل العديد منهم حاليًا بنجاح في القطاع الثقافي.

تتولى مؤســـســـة ســـالمة بنت حمدان آل نهيان، وهي مؤســـســـة مســـتقلة مير ربحية، مهام المفّوض الرســـمي للجناح  
 .الوطني لدولة اإلمارات في بينالي البندقية وبدعم من وزارة الثقافة والشباب

  

 نبذة عن المفوض: مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان

تسـعى مؤسـسـة سـالمة بنت حمدان آل نهيان إلى "االسـتثمار في مسـتقبل دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل  
االستثمار في العنصر البشري". ولتحقيق هذا الهدف تعمل المؤسسة لتطوير ودعم المبادرات المميزة في مجاالت 

  .لفنون والثقافة والترا  والصحةالتعليم وا
 

 نبذة عن الداعم: وزارة الثقافة والشباب

ــع   ــهد الثقافي والفني في الدولة من خالل إطالق المبادرات ووضـــــــ ــباب على تعزيز المشـــــــ تعمل وزارة الثقافة والشـــــــ
محلي اإلجمالي  الســــــياســــــات المحفزة على تنمية قطاع الصــــــناعات الثقافية واإلبداعية وزيادة إســــــهامه في الناتج ال

 .للدولة، فضاًل عن صيامة تشريعات وسياسات جديدة ترتقي بصناعة اإلعالم في الدولة



 

 

 

تتولى وزارة الثقافة والشـــــباب مســـــؤولية تمكين الشـــــباب واســـــتثمار قدراتهم عبر تفعيل دورهم في مختلف القطاعات  
ص للمســــــاهمة في المســــــيرة التنموية في وتعزيز ريادتهم، وإشــــــراكهم في صــــــنع القرار ببرامج مختلفة، ومنحهم الفر 

 الدولة.


