
                                                                               

                                                                             

 

 الجناح الوطني لدولة اإلمارات يفوز بجائزة األسد الذهبي كأفضل
 من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية 17الدورة الـ مشاركة وطنية في 

 
بعدما حقق بجائزة األسددد البي ي عن فوزه الجناح الوطني لدولة اإلمارات أعلن  :2021أغسطط    31اإلمارات، 

، وذلك خالل حفل الجوائز البي أقيم 2021بينالي ال ندقية في  المعرض الدولي للعمارة فيأفضل مشاركة وطنية 
 ال ينالي.أعلى وأفضل تكريم في تُعد  األسد البي ي ائزواإلشارة أن ج وتجدرباألمس في ال ندقية. 

 
أرض ’ بينالي ال ندقية، عن معرضدددلفي خالل مشددداركتل العاشدددرة  ،وقد تم اختيار الجناح الوطني لدولة اإلمارات

شراف القيمين الفنيين وائل األعور وكينيتشي تيراموتو ‘لدنة ، حيث من ق ل لجنة تحكيم ال ينالي ،البي أقيم تحت إ
ئة الجرياألفكار تجربة مفعمة بالجناح الوطني لدولة اإلمارات في تطوير  تفوقو سيجيما على يعلّقت رئيستها كاز

آفاقاً أوسددددددد   وتفتحعلى المسدددددددتويين المحلي والدولي،  وعمليات اإلنتاج الصدددددددناعية تتناول العالقة بين النفايات
 .المعمارية خ رات اإلنشائيةوال تالتكنولوجيا أحدث ماستخدامعمارية تجم  بين ال هندسيةالمكانات لإل
 

 ليلى بن بريك، مديرة التنسطططيي في الجناح الوطني لدولة اإلمارات في بينالي البندقية:وفي يبه المناسددد ة، قالت 
من المعارض مميّزة بسددددلسددددلة في بينالي ال ندقية خالل عشددددرة تورات الجناح الوطني لدولة اإلمارات شددددار  "

ونحن فخورون بتكريم الجناح الوطني بجائزة األسدددددد البي ي  ،المدعومة برؤية ثاق ة وحلول إبداعية االسدددددتةنائية
ً  60من بين التي تُمنح ألفضل مشاركة  الك يرة  متلومساي الجناح تكليالً لجهوتويأتي ذلك ، يبا العام جناحاً وطنيا

في سرت قصص اإلمارات الم بولة  للمساعيفي تعم المشهد الفني والمعماري المتطّور بدولة اإلمارات، وتقديراً 
ة تتمت  بحاوة عالميةع ر الملهمة  كما  في ال ينالي، العاشدددددرةمشددددداركتنا  ويتزامن فوزنا بهبه الجائزة م  .منصدددددّ

مما يجعلها لحاة  ،تحل في شددددهر تيسددددم ر القاتمسددددالتي  تصدددداتف البكرخ الخمسددددين على تأسدددديس تولة االتحات
وقد أضدداف القيمان الفنيان وائل األعور وكينيتشددي تيراموتو قيمة ك يرة  .بكل ما تحملل الكلمة م  معنىاسددتةنائية 

أرض ’موضوع ال ناء المستدام، ويو ما يجعلنا فخورين بما قدّمل معرض في صميم الحوار العالمي الُمقام حول 
 ".التي ي رزيا الجناح الملهمة يةقصص اإلماراتللتجارب والنموذجاً رائعاً   كانالبي  ‘ةلدن

 
نحن فخورون بهبا " بعدما تسططططللم الجائزة باأل ططططالة عن الجناح الوطني:القيم الفني وائل األعور، وبدوره، قال 

. وال تفوتنا العاشدددرة في بينالي ال ندقيةالسددديّما وأنل يأتي بالتزامن م  مشددداركتل ، للجناح الوطني التكريم المرموق
المقدم من دعم الوكبلك اإلشددداتة بيبه المناسددد ة تون توجيل الشدددكر والتقدير لفريق الجناح الوطني لدولة اإلمارات 

وزارة الةقافة والشددددددد اب، وكافة األطراف المتعاونة من مختل  مؤسدددددددسدددددددة سدددددددالمة بنت حمدان آل نهيان و
بفضدددددل جهوتيم الحةيةة على أكمل وجل  ‘أرض لدنة’تنايم معرض يعاً في التخصدددددصدددددات، البين سدددددايموا جم

، في الوقت البي نواصددددل فيل مسدددديرتنا من إنجازات ومكتسدددد ات وتعاونهم المسددددتمر. ونحن فخورون بما حققناه
ق ل إلبراز الحلول المحتملة التي تتمت  بالقدرة على مواجهة التحديات والقضددددايا العالمية للمضددددي قدماً نحو مسددددت

 أفضل وواعد للجمي ".



 

                                                                             

 
ً  ‘أرض لدنة’ويحتضدددددددن معرض الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة بعنوان  ضدددددددخماً  نموذجاً أوليا

، ُمعات تدويرهمصدددنوعاً من ماتة م تكرة بديلة لإلسدددمنت وصدددديقة لل يئة تم تطويريا من نفايات المحلول الملحي ال
 والتشييد وتداعياتها السل ية المترت ة على سالمة ال يئة.للحد من تأثيرات صناعة ال ناء 

 
لبي يختتم وتشددددددار  الفنانة اإلماراتية فرح القاسددددددمي، المقيمة في مدينة نيويور ، في معرض الجناح الوطني، ا

ي منطقة ، بتشدددكيلة رائعة من الصدددور الفوتو رافية التي ترصدددد الجمال السددداحر ف2021نوفم ر  21فعالياتل في 
كو، والتي كانت خة التي تم ترشددددديحها لالنضدددددمام إلى قائمة المواق  التراثية الدولية التابعة لمنّامة اليونسدددددالسددددد 

 مصدر اإللهام للعمل ال حةي وراء الماتة ال ديلة.
 

مخت ر "أم ر" والتي شددملت وقد تعاون القيّمان الفنيّان في تطوير مشددروعهما ال حةي م  فرق عمل متخصددصددة، 
وقسم األحياء والكيمياء والعلوم ال يئية التاب  للجامعة األمريكية في الشارقة و"مخت ر في جامعة نيويور  أبوظ ي 

 لإلسمنت.، من أجل تطوير الصيغة الكيمائية أبوتشي" و"مخت ر ساتو" التابعين لجامعة طوكيو

 
تألي  ال احةين في الدراسدددات الحضدددرية راشدددد ورافق المعرض كتاب بعنوان "تشدددريح مناطق السددد خات"، من 

. ويرصد يبا الكتاب األيمية ووائل األعور وكينيتشي تيراموت القيمان حريره، والبي سايم في توأحمد بن ش يب
ال يئية والمجتمعية واالقتصاتية الكامنة في يبه الاايرة الط يعية بالتفصيل، اعتماتاً على مجموعة من الدراسات 

يبا الكتاب جزءاً إضددددافياً قامت بتحريره وتأليفل  فقارمقاالت الشددددخصددددية والصددددور الفوتو رافية. وال حةية وال
المعمارية مارينا ت سددددم الحائزة على جائزة اخ ا خان للعمارة، حيث تسددددرت تفاصدددديل الرحلة والدراسددددة ال حةية 

 .‘أرٌض لَِدنة’للمعماريين االعّور وتيراموتو لمعرض 
 
من المنطقة، لألجنحة الوطنية القاتمة ثاني تكليل هبه الجائزة بفوز الجناح الوطني لدولة اإلمارات بعالن يُعد اإلو

المعرض من  12النسخة الـددددددد أفضل مشاركة وطنية في كحرين على جائزة األسد البي ي بعدما حصلت مملكة ال 
 .2010الدولي للعمارة 

 
مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان، التي تتولّى مهام المفّوض ويُقام الجناح الوطني لدولة اإلمارات تحت رعاية 

يُقام معرض الرسدددددددمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في بينالي ال ندقية وبدعم من وزارة الةقافة والشددددددد اب. و
وائل األعور وكينيتشدددددددي تيراموتو، الجناح الوطني الحالي بعنوان "أرض لدنة" تحت إشدددددددراف القيمين الفنيين 

السددددتوتيو "واي واي" الحائز على الجوائز والمتخصددددص في المؤسددددسددددين والشددددريكين المعماريين ندسددددين المه
. وتجدر اإلشارة أن القيم الفني والتصميم الحضري والغرافيكمجاالت الهندسة المعمارية والمساحات الخضراء 

 كينيتشي تيراموتو قد أسس مؤخراً مكت ل الهندسي "تيراموتو" في اليابان.

 -انتهى-
 

 
 لالستفسارات اإلعالمية، يُرجى االتصال بـ:

 برنزويك آرتس 
+971 (0) 2 234 4600 

NPUAE@brunswickgroup.com 
 

mailto:NPUAE@brunswickgroup.com


 

                                                                             

ب ساااات اا  الوساااا   "تويتر"و "انساااات"را "و "ليس بوك"للمشاااا ري  لن الن  اب ت باوا ال ن و الولنن لام راى  ل  
UAEinVenice#   

 

 معلومات للمحررين:

 
 نبذة عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية

بينالي ال ندقية في تسددليا الضددوء على القصددص  ير المروية حول  -تتمةّل رؤية الجناح الوطني لدولة اإلمارات 
ة رفيعة  الفنون والعمارة من تولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل مشددددداركتل في بينالي ال ندقية، مقدماً منصدددددّ

 المستوخ الستعراض مفاييم تنايم المعارض التي تستضي  الحوارات الدولية ال ارزة من مناور محلي متميّز.

ات الةقافية الدولية، يقوم الجناح الوطني بتعيين قيمين  وخالل كل تورة من بينالي ال ندقية، أحد أيم وأبرز المنصدددددّ
لمعماريين المسدددايمين، حيث يتعاون معهم لوضددد  التصدددّورات وتنفيب األبحاث فنيين وتكلي  نخ ة من الفنانين وا

والدراسددات الالزمة بهدف تطوير معارض وكتب مرفقة لها، انطالقاً من المسدداعي الم بولة نحو تعزيز وترسددي  
 الوعي العالمي حول المشهد الةقافي اإلماراتي.

 
ض الجناح الوطني تطّورات المشدددددددهد الةقافي بدايةً من ، تناولت معار2009ومنب المشددددددداركة األولى في العام 

، 2019الفنانين التجري يين في القرن العشدددددرين ووصدددددوالً إلى المشدددددهد الةقافي المعاصدددددر والمتنوع. وفي العام 
احتضددن الجناح الوطني عمالً تركي ياً مصددّوراً يسددتكشدد  النزوح الجغرافي والنفسددي من إبداع الفنانة والمخرجة 

سدددديقدون المهندسددددان المعماريان والقيّمان الفنيّان وائل األعور وكينيتشددددي  2021نم، وفي نسددددخة العام نجوم الغا
تيراموتو عمالً بحةياً حول إيجات حل مسددددددتدام وم تكر ليحل محل ماتة اإلسددددددمنت مصددددددنوعاً من الملح والمعاتن 

 الموجوتة في مواق  الس خة التراثية في تولة اإلمارات.

 
من المعارض الوطنية التي تقام في بينالي ال ندقية، يشدددددددار  الجناح الوطني لدولة اإلمارات م   وتزامناً م  كل

ية، وذلك من خالل تنايم  قافية واإلبداعية المحل بدولة اإلمارات في تعم نمو القطاعات الة ية  المجتمعات المحل
عة من  عاون م  مجموعة واسددددددد ية. ومن خالل الت مة وخلق فرص عمل مهن عا نانين والقيمين الفنيين برامج  الف

وال احةين والشركاء البين سايموا في تطوير وتعم معارضل طوال السنوات الماضية، قام الجناح الوطني بتنايم 
 170"برنامج التدريب في ال ندقية" السدددددددنوي، البي أتاح فرص التدريب واكتسددددددداب الخ رات العملية ألكةر من 

 م حالياً بنجاح في القطاع الةقافي.متدرباً، البين حيث يعمل العديد منه

 
تتولى مؤسددسددة سددالمة بنت حمدان آل نهيان، ويي مؤسددسددة مسددتقلة  ير ربحية، مهام المفّوض الرسددمي للجناح 

 .الوطني لدولة اإلمارات في بينالي ال ندقية وبدعم من وزارة الةقافة والش اب
  

 نبذة عن المفوض: مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان
مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان إلى "االستةمار في مستق ل تولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل تسعى 

االسدددددتةمار في العنصدددددر ال شدددددري". ولتحقيق يبا الهدف تعمل المؤسدددددسدددددة لتطوير وتعم الم اترات المميزة في 
  .مجاالت التعليم والفنون والةقافة والتراث والصحة

 
 رة الثقافة والشبابنبذة عن الداعم: وزا

http://www.facebook.com/nationalpavilionuae
http://www.facebook.com/nationalpavilionuae
http://www.instagram.com/nationalpavilionuae
http://www.instagram.com/nationalpavilionuae
http://www.twitter.com/pavilionuae
http://www.twitter.com/pavilionuae


 

                                                                             

تعمل وزارة الةقافة والشدددد اب على تعزيز المشددددهد الةقافي والفني في الدولة من خالل إطالق الم اترات ووضدددد  
السددددياسددددات المحفزة على تنمية قطاع الصددددناعات الةقافية واإلبداعية وزياتة إسددددهامل في الناتج المحلي اإلجمالي 

 .جديدة ترتقي بصناعة اإلعالم في الدولة للدولة، فضالً عن صيا ة تشريعات وسياسات

ستةمار قدراتهم ع ر تفعيل توريم في مختل ش اب وا ش اب مسؤولية تمكين ال   القطاعات تتولى وزارة الةقافة وال
تنموية في وتعزيز رياتتهم، وإشددراكهم في صددن  القرار ب رامج مختلفة، ومنحهم الفرص للمسددايمة في المسدديرة ال

 الدولة.


