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 محمد أحمد إبراهيم  أحد أبرز الفنانين التجريبيين بدولة اإلمارات  ألعمالتوثيقا

  املونوغرافي كتابال الستار عن تفاصيليكشف  الجناح الوطني لدولة اإلمارات في بينالي البندقية

 « 2022 – 1986 :أعمال فنية -بين الشروق والغروب  :محمد أحمد إبراهيم»
 

 

 2022 من املعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 59خالل الدورة الـ  لدولة اإلمارات  جناح الوطني ل االكتاب  سُيرافق  •

 مقاالت ومقابالت له، ويتضّمن في تاريخهألول مرة   بشكل شمولي ماراتيأعمال الفنان اإل   املونوغرافي الكتابيرصد  س •

محمد أحمد  »تفاصيل كتابه الجديد    عناليوم  الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة    كشف :2022فبراير   28اإلمارات،  

من املعرض الدولي   59خالل الدورة الــــ  القادم   الذي سُيرافق معرضه «2022  -1986أعمال فنية:   -  بين الشروق والغروب  م:إبراهي

ـــالمة بان حمدان  ل   يان،    .2022نوفمبر   27 -أبريل   23، الذي يقام في الفترة  2022للفنون في بينالي البندقية   ـــة ســ تتولى مؤســـــمــ

وهي مؤســـــــــــــمـــــــــــــة ممـــــــــــــتقلـة غير ربحيـة، ماـام املفّوض الرســـــــــــــ ي لوجنـاح الوطني لـدولـة اإلمـارات في بينـالي البنـدقيـة وبـدعم من وزارة  

  ب.الثقافة والشبا

بشـكل  الرائد  اإلماراتي    الفنان  أعمال «2022 –  1986  :أعمال فنية -محمد أحمد إبراهيم: بين الشـروق والغروب  » كتاب  سـيرصـدو 

عملـه م  املواد الببيعية  وتجـارب  ،  الفنـانقـّدماـا  التي    البيومورفيـةالتجريـديـة  اللوحـات  إذ ســـــــــــــي نـاول    شـــــــــــــمولي ألول مرة في تـاريخـه،

ــــعياو ثمانيايات  في   وابتكار فن األرض ــياغته الفنية  ،  القرن املاضـــــ ي  اتيتمـ ــ ــــكال فنية متنوعة خالل لتراكم الورق املعّجن  وصـ في أشـ

ــــيين ـــ ــــتقوم دار  .  العقدين املاضـ ـــ ــــدار الكتاب  للاشــــــــر والتوز    كافوسـ ـــ القيمة  ،  مايا أليسوووووووون شــــــــاري في تحرير  كل من  الذي    بإصـ

،  املــدير التنفيــذي لرواق الفن ورئيق القيمين الفنيين في ةــامعــة نيويوري أبو  ي و   2022لــدولــة اإلمــارات   جنــاح الوطنيلو الفنيــة

 وسيبلق الكتاب م  افتتاح معرض الجناح الوطني في شار أبريل. .والشاعرةالفنانة والقّيمة ، ستيانا دي ماركييكر و

ق هذا الكتاب
ّ
 لدولةســـــــياق املشـــــــاد الفني املعاصـــــــر  ضـــــــمن    رحلة الفنان الكاملة وتبّور أعماله وممارســـــــاته الفنية املونوغرافي  ويوث

 أشــــــــمل عن  ،اإلمارات
ً
ــــاهماته في تبوير الفن    ويوفر منظورا ـــ ــــو  ومقاالت    .من الزمنل أربعة عقود ااملحلي طو ممـ ـــ ومن خالل نصـ

 في ا، يغو  الكتاب في   الفنانحوارات كان    بأقالم عدد من الشـــــــــــــةصـــــــــــــيات الثقافية البارزة ومن خالل  عن الفنان اإلماراتي
ً
طرفا

 منالبحــع عن مكنونـات ذاتـه   ، ويـأخـذ القّراف في رحلــةهعواملــ
ً
ـــــر قيــام  الـذي  وهو  بـدايـة مشـــــــــــــوار  الفني،   انبالقـا ـــ دولـة اتحــاد عـاصـــــ

ــبرو   .عمر في العاشـــرة من  عندما كان  املتحدة    العربية  اإلمارات ــية الفنان  اســـتباعن املحررتان سـ ــ ندتين إلى تفاعلاما  شـــةصـ ، ممـ

ــــ ي ــــة ـ ــــردان  معه،   الشـ ــــياقاا  عبر مادة بحثية غنّية تضـــــ  أعماله    رواد الفن التجري ي اإلماراتيعود  كأحد رحلة صـــــوتمـ اليوم في سـ

 .املحلي والعاملي

https://www.kaphbooks.com/


 

 

ل رييـة الجنـاح الوطني لـدولة  :  ليلى بن بريو،، موديرا التيسوووووووووووويو في الجنواح الوطني لودولوة اإلموارات في بينوالي البنودقيوةقـالـن و 
ّ
تتمثـ

ة  عبر  اإلمارات في تمــليا الضــوف على القصــا غير املروية من دولة اإلمارات العربية املتحدة   أحد   الذي ُيعدبينالي البندقية  منصــّ

التي شـــاركنا ، ا، والتي  على إصـــدار عدد من الكتمل املرافقة للمعارض عملنا طوال ســـنوات   .أهم وأعرق الفعاليات الفنية في العالم

ّدمن خالل املعرض وةاود الفنانين  املحلي بما يضـــــــمن إتاحة توثق املشـــــــاد الثقافي  أكاديمية  مصـــــــادر بمثابة    أصـــــــبحن
ُ
املواد التي ق

ل الكتمل    حتى بعد انت اف املعارض.املشـــــــاركين  
ّ
صـــــــدرها  تشـــــــك

ُ
نبني عليه إرث ةناح  كل عام بالتزامن م  معرضـــــــنا سجر أســـــــا   التي ن

 إلى ، حيع ندولة اإلمارات
ً
ــــاهمة  مـــــــــإى دوما  بحثية ةديدة   بتوفير مواداملمـــــ

ُ
ــــفي ت على املشـــــــــاد الفني واملعماري  املزيد من القيمة  ضـــــ

حمـــــــن شـــــــريف وعبد  المـــــــعدي     مومن،  املعاصـــــــرين في دولة اإلماراتالجيل األول من الفنانين  هذا العام  إصـــــــدار    ي ناول املحلي.  

 . ات القرن املاض ييخالل فترة أواخر ثمانيا الحركة الفنية في دولة اإلمارات إلى باإلضافة، وحمين شريف ومحمد كا م

التعاون الةامق بين الفنان محمد أحمد إبراهيم والقيمة الفنية    «محمد أحمد إبراهيم: بين الشروق والغروب» شكل معرض  و 

م يانا   كر  عود تعاون  و . مة الفنية حول دراسة أعمال الفنان اإلماراتي إبراهيمثالع مؤلف صادر عن القيّ  يعتبر مايا أليمون، كما 

مؤسمة  وهي  )  «ذي فالينغ هاو »على  نية  كقّيمة فمن إشرافاا  ، بدًفا  2008إبراهيم إلى عام  الفنان محمد أحمد  م     دي ماركي

 ومنذ ذلك الوقن،    .(ضمن سياق الفن املفاهي ي  للترويج للفنانين اإلماراتيين
ً
إعداد في    نشارك كما  في عدد من املعارض،    تعاونا معا

 . الفنية تضمنن أعماله كتّيبات مصّورة  4وتحرير 

قالن   ةانب ا،  أليسون،  القي  ومن  مايا  الفنية  نيويورك  مة  جامعة  في  الفنيين  القيمين  ورئيس  الفن  لرواق  التنفيذي  املدير 

 أبوظبي: 

  في الواليات املتحدة،  سنواتي الدراسية لتاريخ الفن  خالل   
ً
التاريخ الفني  تتحدث عن  مصادر    الوصول إلىلم يكن من المال أبدا

العمل  كان من دواعي سروري    لقد  . دراست م كانن ُمم بعدة في كثير من األحيان  أن ال بل  ،  خارج أوروبا وأمريكا الشمالية  لبلدان

بين تقليل املمافات ومد الجمور    في  أساهم أن  ، و مل  من منظور تاريخه الفني  أتعرف على  وأن  مباشرة م  محمد أحمد إبراهيم،  

اإلمارات العربية املتحدة من خالل  دولة  التاريخ الفريد للفن املعاصر في  أكثر إلى  وإتاحة الوصول    ،مختلف أواصر التاريخ الفني

سيحتوي ا  األفكار املةتلفة واملتنوعة التي    أنتظر بشوق فرصة قرافة  .إبراهيم وأعماله  أحمد  محمدالفنية للفنان  حياة  الدراسة  

  . أو الشعراف أو القّيمين الفنيين لدربرفاق ا مختلفة، سواف من الفنانين أوتتضمن أصوات أةيال والتي ، هذا الكتاب

 

 على إصدار الكتاب،  
ً
 لقد حظين بامتياز كبير ملقابلة محمد والعمل   :ستيانا دي ماركيي كر   الفنانة والقّيمة والشاعرة   قالنوتعليقا

 بشةصيته و لقد تعرفن أكثر على ممارساته الفنية،    .من رحلته الفنية  وقن طويلمعه بشكل وثيق خالل  
ً
صفاته  وأعجبن ةدا

وأن ننجح في  ،  اته الفنيةممارسعن    الوعيممتوى    رف    مل أن نماهم أنا ومايا في  طويلة األمد.  التي تحولن إلى صداقة    اإلنمانية 

واملشاد الحياة الثقافية  ساهمن في تشكيل  الوحظات والظروف التي  على  مزيد من الضوف  وإلقاف  ،  ةوحيوي  ة أكاديميمادة  توثيق  

 اإلمارات . دولة  في الفني 

 

ــــتاذ ومدير،  قداديامل  سووووووو و  تفتتح   ـــ يتخذ  و   ..، الكتاب بمقدمةفي ةامعة نيويوري أبو  ي )املورد(  املركز العربي لدراســــــــة الفن أسـ

   «الشــــــروق»وهو بعنوان  كتاب الالقمــــــم األول من  
ً
   منهجا

ً
.  الفنية   إبراهيمرحلة وممارســــــات  لتوثيق   من منظور التقييم الفني  بحثيا

ـــــم   ـــــمولي  بمقال  ويبدأ هذا القمـ ـــــبر أغوار،  مايا أليسوووووون بقلم شـ ـــــيرته  طوال  إبراهيم  ســــــمات املمارســــــات الفنية ملحمد أحمد    يمـ ممـ

  ومجتمعه الفنيأعمال إبراهيم  ، باحثة في تاريخ الفن العربي الحديع واملعاصــــــــر،  ند  شووووووووبو وتحدثن مقالة أخرى بقلم    .الفنية

ـــمن ـــالمي و   القيمة الفنية، فينيشووووويا بورتر ، بينما تقدمككل  التاريخ للمنبقة العربيةبوتقة    ضــ ـــم الفن اإلســ الشـــــرق  فنون  على قمــ

 .قّدماا الفنانال شكيالت الفنية الورقية التي ، دراسة في املتحف البريباني ةاألوسا املعاصر 



، صاغاا  على مرور الزمنيتضمن مقاالت وتأمالت شةصية عن الفنان  ف،  «الغروب» وهو بعنوان  ،  من الكتابالجزف الثاني  أما  

متحف موري للفنون في طوكيو ومدير   قّي ي ، كبير  فوميو نانجو  من   هذا القمم بذكرى أصدقاف إبراهيم وزمالئه املقربون. يبدأ  

إضفاف الباب  املؤسس ي  و املعاصر    اإلماراتي  ملشاد الفن   يتحدث عن الصورة الكاملة، الذي  «ن  ند ايه ا»   شركة الفنون االس شارية 

املنظومة    على 
ً
الشةصياتواللقافات  من خالل االةتماعات    ةالفنيتدريجيا كبار  براهيم وحمن  إحمد  أمثل محمد  الفنية    م  

، وهو نفمه الفنان اإلماراتياملجموعة الفنية املقربة من  ، وهو عضو مؤثر في  عادل خزام  و شاري في هذا القمم كذلك  شريف.

وموحن وصحفي إبراهيم  و عّبر عن  ،شاعر  أحمد  محمد  الذاتية    الفنية  ممارسات  إطار  وسيرته  اإلماراتي ضمن  الثقافي  املشاد 

 القمم  يضم  كما  العقود.    مدى على  وتبورها  
ً
الصايغ   فيه  تمتذكر   مقاال مؤسمة  منيرا  للفنون ،  التجريبية  دروازة  ،  منصة 

، وهو نفمه فيفي، فيالسينييقدم  و .  2015عام    دبي«   A.i.R»الفنية    برنامج اإلقامة   اك شافاا لفن إبراهيم وعامله أثناف عملاا في

وعالقته الوطيدة م  إبراهيم، على فن   تأثير البيئة في خالل ال معيايات، قرافة ضمن املجتم  الفني املقرب إلبراهيم فنان عاش 

مقابلة ي  ككريستيانا دي مار   فيه  تقدم  الذي   « الغروبو بين الشروق  »  وهو بعنوان   القمم األخير م     كتاب الوُيختتم  .  بيئته املحلية

 في م  الفنان تدعو القّراف إلى  
ً
 . لهالفنية الشةصية دلوالت  املالغو  عميقا

    «غروبالشروق و البين  »سيقدم معرض  
ً
من عدة منحوتات بحجم اإلنمان مصنوعة بأسلوب نحتي مجّرد   ة مكون  ة تركيبيأعماال

ومتناغم ممتمد من األشكال الببيعية والعضوية، تأتي ممتوحاة من العالقة الوطيدة التي تربا الفنان ببيئته املحلية في ممقا 

 . شارقة في دولة اإلماراتعلى الماحل الشرقي من إمارة ال سلملة ةبال الحجر تلك املدينة التي تحيباا –رأسه، خورفكان 

 محمد أحمد بقيادة الفنانين، حيع تم اختيار الفنان   ملنهجية ةديدة شاملةاعتماد الجناح    بدايةيمثل هذا املعرض  
ً
إبراهيم أوال

 . التقييم الفني  ماامومن ثّم قام بدور  بترشيح مايا أليمون لتولي 

   أبرز   يشت ر إبراهيم بكونه أحد 
ً
   الفنانين التجريبيين في دولة اإلمارات العربية املتحدة وعضوا

ً
الذي    التجري يفي مجتم  الفن    مؤثرا

 ال يتجزأ من تاريخ دولة  أصبح  
ً
من خالل ممارسته القائمة  و أوائل الثمانيايات.  الذي بدأ بال شكل    اإلمارات العربية املتحدةةزفا

 املصنوعة  واألعمال    األشكال على  
ً
تر ،  يدويا إبراهيم  أحمد  محمد  الفنُيعيد  من خالل  بيئته  مفردات  م   كيمل  تو يف طبيعة ، 

ذلك املتحف البريباني  فنية دولية بارزة، بما في    مؤسمات  من قبلأعمال إبراهيم الفنية    تم اقتنافو .  ح أعماله الفنيةلاإلمارات لصا

الشارقة للفو في لندن ومركز ةورج بومبيدو في بار ق   فن ةميل في دبي ومؤسمة بارةيل للفنون في  النون ومجموعة  مؤسمة 

 . الشارقة

 

 ، يرجى زيارةبينالي البندقية  ملزيد من املعلومات حول املعرض القادم أو أي من املشاركات المابقة لدولة اإلمارات العربية املتحدة في

  إنمتغرام و   فيمبويأو متابعة الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة على   ،nationalpavilionuae.org  املوق  اإللكتروني

 .تويترو 

 -  انتهى  -

 

 :لالستفسارات اإلعالمية، ُيرجى االتصال بو

  برنزويك  رتق

+971 56 992 8442 

NPUAE@brunswickgroup.com  

  

 #UAEinVenice باستخدام الوسم للمشاركة في النقاش، تابعوا الجناح الوطني لإلمارات على  فيق بوي  و انمتغرام  و تويتر  

https://www.facebook.com/NationalPavilionUAE
https://www.instagram.com/nationalpavilionuae/
https://twitter.com/pavilionuae/
mailto:NPUAE@brunswickgroup.com


 

 

 :مع ومات ل محررين

 

 

 

 

 تعاون مايا أليسون ومحمد أحمد إبراهيم على مر السنين 

 في املوق : »معرض    ( في2007)تركيمل محمد أحمد إبراهيم الفني من الصةور املغلفة بالنحا   أدرةن أليمون  ،  2014في عام  

  :ال نراهم لكننا» ، قدمن إبراهيم في معرض 2017في عام  و.  بجامعة نيويوري أبو  يضمن برنامج رواق الفن    «املعرض االفتتاحي

 ضّم للمرة األولى  الذي  ،  والكتاب الصادر معه  «2008  –  1988تق  ي حركة فنية في اإلمارات،  
ً
  سردا

ً
للمشاد الفني التجري ي   موسعا

فني بحجم  إبراهيم بعمل تركيمل  أليمون الفنان اإلماراتي  ن  كلّف وفي العام ذاته،  هذ  الفترة.  خالل  اإلمارات العربية املتحدة  دولة  في  

 ، وقّدم عمله  فن أبو  يل   «بوابة: خا»عرض  في مالغرفة  
ً
  سلوى روضة شقير و   ديفيد كليربوت  إلى ةنمل م  فنانين عامليين مثل   ةنبا

أمتار تم تقديمه في املجم   5يبلغ ارتفاعه  عمل تركي ي: كلفن أليمون إبراهيم بصن  2018. في عام مياةيماتاتمو و  شيلبا غوبتاو 

 أبو  ي،   -الثقافي 
ً
 موسعا

ً
فن كذلك كتابا

ّ
 دراست ا لتاريخ الفن املحلي في اإلمارات العربية املتحدة. عن وأل

 

 سنينومحمد أحمد إبراهيم على مر ال  ستيانا دي ماركييكر تعاون 

أشرفن . من بين املعارض التي  بمشاركة محمد أحمد إبراهيم  «ذي فالينغ هاو »ماركي كقّيمة فنية على  دي    أشرفن،  2008في عام  

( أول معرض للمجموعة في سو مرا،  2010، سو مرا  لوزان  ،غاليري   أيه بي)  Vis Roborisعلي ا كقّيمة وشاري في ا إبراهيم معرض  

  
ً
   قامن بتحرير   ثنائي اللغة )اإلنجليزية واألملانية(،بكتّيمل مصور  مصحوبا

ً
ي عمل  كدي مار   ن، قدم2017في عام  و.   دي ماركيأيضا

 لل  «تحية بدون تحية »بعنوان    كاناألول    إبراهيم في معرضين:
ً
  راحل حمن شريف، الال شكيلي اإلماراتي  فنان  ) رت دبي(، تكريما

  والذي تضمن  
ً
الفنيأعماال فنانين ضمن مجتمعه  دبي(،    «ذهبيات»معرض  و   ،من  الفنون،  االةتماعي ومركز  دبي  الذي  )ممرح 

ومحمد    حمن شريف وعبد  المعدي وحمين شريف ومحمد كا م)  فجوة األةيال بين  مجموعة الفنانين الةممة   يعكق

  الحوارات . ورافق املعرض إصدار باللغتين العربية واإلنجليزية وسلملة من  من الفنانين اإلماراتيين  الناش ئوالجيل   ( أحمد إبراهيم

 ضمن شةصيات بارزة في املشاد الفني الثقافي املحلي، بما في ذلك إبراهيم وأليمون.و ي ك ا دي مار تالعامة التي نظم

 

 حول الفنان: 

 أحمد إبراهيممحمد 

( إبراهيم  أحمد  أواخر  1962ُيعد محمد  فترة  اإلمارات خالل  في دولة  املعاصرين  الفنانين  األول من  الجيل  أبناف  أحد  اإلمارات(   ،

مثل حمن شريف وعبد  المعدي وحمين    البليعيينثمانينات القرن املاض ي، وهو فنان بارز ويات ي إلى مجموعة من الفنانين 

 في ةمعية اإلمارات للفنون  1986م. في عام  شريف ومحمد كا  
ً
 مؤسما

ً
، التقى إبراهيم الفنان الراحل حمن شريف وأصبح عضوا

ال شكيلية، حيع انبلق من صومعته الفنية املنعزلة نحو إنشاف صداقات وشراكات متينة كانن بمثابة القاعدة املتينة التي علي ا  

 ر محوري في رسم مالمح املشاد الفني بدولة اإلمارات. تأسق املجتم  اإلبداعي الذي يضبل  اليوم بدو 

 

 بعنوان 2018وفي مار   
ً
، والذي غبى ثالثة عقود من ممارسات إبراهيم « عناصر»، استضافن مؤسمة الشارقة للفنون معرضا

 معرض  الفنية تحن إِشراف القّيمة الفنية الشيخة حور القاس ي. وقد أقام إبراهيم العديد من املعارض الفردية، ش
ً
ملن مؤخرا

الفني    كوادرو   غاليري (، وسلملة من املعارض الفردية في  2019اليري لوري شبي ي في دبي )غفي  «  املمافة بين الجفن ومقلة العين»

 (. 2013، 2015، 2016، 2018بدبي )



 

  بتكليف من العال في اململكة العربية المعودية  في  (،  2020)  «حديقة األسجار امل ماقبة»وتضم األعمال الفنية العامة معرض  

  »(، في سوق مدينة زايد في أبو  ي، بتكليف برنامج  2019)   «البقالة » ، وةدارية  ديزرت إكق  و   الايئة امللكية ملحافظة العال
ً
 « 21غدا

أبو  ي»وذلك ضمن مبادرة   الريم في2019)  « بدون عنوان»؛ ومعرض  «ألةل  أبو  ي، بتكليف من    (، ريم سنترال باري في ةزيرة 

في مدينة الشيخ خليفة الببية في أبو  ي، بتكليف من   «حديقة األطفال »شركة الدار العقارية بالشراكة م  فن أبو  ي؛ ومعرض 

أبو  ي لوةدمات الصحية ) الشارقة  «بين الحرمة»(؛ ومعرض  2018شركة  ، في ساحة املريجة بالشارقة، بتكليف من مؤسمة 

 .«عناصر »للفنون، ضمن معرض  

 

في   «2008-1988ال نراهم لكننا: تق  ي حركة فنية في اإلمارات،  » أما املعارض الجماعية التي شاري في ا الفنان ف شمل معرض  

باق»(، ومعرض  2017رواق الفن بجامعة نيويوري أبو  ي )
ُ
(، وبينالي 2015في ياي غاليري بمدينة باكو )  « خفة الوةود التي ال ت

(  2007و  2003و  1993(، وبينالي الشارقة )2009من بينالي البندقية )  53(، والدورة الـ  2016موزير ق في مدينة كوتش ي )-كوتش ي

م في مدينة بون  ، باإلضافة إلى عدد من املعارض املحلية والدولية بما في ا متحف كونمن ميوزي2002و   1993وبينالي دكا عامي  

(، ومركز سيتارد للفنون في  1998(، ومنتدى لودفيغ العاملي للفنون في بار ق )2005و  1996(، ومتحف الشارقة للفنون )2005)

 (. 1990(، ومعرض ةمعية اإلمارات للفنون ال شكيلية في االتحاد الموفيتي بموسكو عام )1995هولندا عام )

 

 في ةمعية اإلمارات للفنون  2001و  1999األولى في بينالي الشارقة عامي  كما حصل إبراهيم على ةائزة النحن  
ً
، وقد أصبح عضوا

. وقد شاري في العديد من برامج اإلقامة  1997، وأسق مرسم الفن في مركز خورفكان للفنون في عام 1986ال شكيلية منذ العام 

(؛ لي كونمورتيوم،  2015دبي )  A.i.R(، و2016موزير ق، الاند )- الفنية، بما في ذلك تبادل الفن عبر املحيا الاادئ، بينالي كوتش ي

 (. 2000-1998، 1996-1994نتروم سيتارد، هولندا )م( وكونم  2009ديجون، فرنما )

 

اقتناف الفنية    وتم  إبراهيم  الشارقة   من قبل مؤسمات أعمال  للفنون ومتحف  الشارقة  في ذلك مؤسمة  بما  بارزة،  فنية دولية 

ومجموعة   الدوحة، للفنون  في  الحديع  للفن  العربي  واملتحف  الشارقة،  في  للفنون  بارةيل  ومؤسمة  دبي  في  ةميل  فن 

 نتروم سيتارد، واملتحف البريباني في لندن، ومركز ةورج بومبيدو في بار ق.موكونم 

 

 في مدينة   .إبراهيم  أحمد  محمدهو املمثل الرس ي ألعمال    للفن املعاصر في دبي  يلوري شبي    غاليري 
ً
يعمل إبراهيم ويقيم حاليا

 خورفكان بدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

 

مة الفنية   نبذا عن القي 

تعد مايا أليمون املدير التنفيذي لرواق الفن بجامعة نيويوري أبو  ي ورئيمة القيمين الفنيين في ةامعة نيويوري أبو  ي، وهي  

اإلنما والعلوم  لآلداب  بحثية شاملة  ريية  ةامعة  من خالل  واإلبداعية  البحثية  مماعي ا  أبو  ي  نيويوري  ةامعة  وتشكل  نية. 

ماةمتير   برنامج  وستبلق  اإلماراتيين،  الفنانين  أعمال  دعم  نحو  ةاودها  الجامعة  وتواصل  والتخصصات.  الثقافات  متعددة 

التخصصا الفن بجامعة نيويوري أبو  ي  املقبل. ويربا رواق  العاملية واملحلية في  الفنون الجميلة في العام  ت ويدمج الحوارات 

وةان كر متو  ةائزة  من خالل  الناشئين  الفنانين  دعم  إلى  باإلضافة  املشروع،  ومماحة  الفن  رواق  من  كل  في  كلود -معارضه 

 المنوية.

 

تاميق   التركيبية. وقد أشرفن على  األعمال  الفنية وفنون  املجتمعات  عبر مجالي  املعارض  إدارة  في  البويلة  بخبرات ا  مايا  وتتميز 

الذي ةم  بين    (2019« )رواق الفن بجامعة نيويوري أبو  ي،  سرديات تأملية » العديد من املعارض والذي كان أحدث ا معرض  



 

 

عدة مببوعات بحثية    التقييميةركي ي قائم على املفاوم التجري ي الغامر. وقد تضمنن مشار عاا  أربعة فنانين ناشئين ضمن عمل ت

،  رواق الفن بجامعة نيويوري أبو  ي ةاي  ر بي رينغير/ قيمة فنية،  المالف والتتار ) للمجموعة الفنية  « مرايا لألمرافمن ضمن ا » 

األطراف و»(،  2015 )  «وهم  الحديد  فنية،  لديانا  أبو  يرا/سكيقيمة  نيويوري  بجامعة  الفن  لكننا: و»(،  2016،  رواق  نراهم  ال 

التقييم الفني،  )  «2008-1988تق  ي حركة فنية في اإلمارات،   أبو  يرئيق    « زيمون »  و(،  2017،  رواق الفن بجامعة نيويوري 

قيمة فنية ضيفة في عدد من   (. أما نشاطاا خارج الجامعة، فقد كانن2019،  رواق الفن بجامعة نيويوري أبو  ي)قيمة فنية،  

)رئيق التقييم الفني، م  إصدار كتاب، املجّم  الثقافي،   «الفنانون واملجّم  الثقافي: البدايات» املشار   في دولة اإلمارات، بما في ا  

 بمشاركة  30ملدة  دراسة موسعة (، وهو عبارة عن  2018أبو  ي، 
ً
.  18عاما

ً
 إماراتيا

ً
 فنانا

 

 ستيانا دي ماركي ي كر  نبذا عن

 بدبي وبيروت،  بين  فنانة وقّيمة وشاعرة، تقيم  هي  ي  ككر م يانا دي مار 
ً
 حافال

ً
العمل والكتابة في مجتم  الفن اإلماراتي. وتمتلك سجال

البصري اإلماراتيين  اد الفن  ّو ر والذي ضم تجم  عدد من ، (2012 - 2008) «ذي فالينغ هاو »كانن دي ماركي القّيمة الفنية على 

)مركز مرايا    «األسجية إعادة ترتيمل  »:  أنشبت ا كقّيمة فنية في دولة اإلماراتتشمل  و حمن شريف.  الفنان اإلماراتي البارز  حول  

فردي عن املمارسة الفنية  إصدار  أول  ويرافقه  (، وهو أول عرض مؤسس ي فردي للفنانة اإلماراتية شيخة املزروع،  2020  ،للفنون 

معرض و ؛  (2017  ،) رت دبي  « تحية بدون تحية»و  (؛2017  ، )فن أبو  ي  «: الفنانين الناشئين  فاق»و ؛  دي ماركيحررته    للمزروع،

دبي  «ذهبيات » الفنون،  االةتماعي ومركز  دبي  دبي)  « خصوصية عامةو»(؛  2017)ممرح  الفنون،  االةتماعي ومركز  دبي   ممرح 

ملنصة  2015 االفتتاحية  الاسةة  الالمحدودة» (،  رعاية    « أ.ع.م  خليفة  ل   يانتحن  بن  سلبان  بن  زايد  الشيخ  املعنية    سمو 

الناشئينبا والةليجيين  اإلماراتيين  للفنانين  الفنون    «العقل/الجمد »و؛  لترويج  ومركز  االةتماعي  دبي  وةامعة ب)ممرح  دبي 

، ورافق كال املعرضين  عرض تاريخي يملا الضوف على مفاوم قرافة لغة الجمد في دول الةليجهو  و (،  2013نيويوري أبو  ي،  

  الراحل  لفنانل  مخصا ( ، أول معرض فردي  2009  ، دبياملعاصر  1x1)  « املؤتمر الصحفي»؛ ويك ا دي مار محررت  كتابين   إصدار

( ، وهو معرض يركز بالكامل على  2009، دبي  إليمنتا  )غاليري    Re-Source  معرض  ؛ ومميرته الفنيةخالل أواسا    حمن شريف

 الفنانين اإلماراتيين الشباب والناشئين. 

 

 املحلي  بانتظام على الفنانين اإلماراتيين واملشاد الفنيي  املواد التحريرية التي تكتب ا دي ماركتركز  
ً
  ما تقدم وةاة نظر نقدية   ، وغالبا

ممارسات م عام  و.  الفنية  في  مار 2016في  دي  قصائد  مجموعة  للفنون  الشارقة  مؤسمة  نشرت  الفنان ي  ك،  أعمال  ت ناول  التي 

 .القرن املاض ي حمن شريف في ثمانياياتاإلماراتي 

 

 نبذا عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدا في بينالي البندقية 

ل ريية الجناح 
ّ
بينالي البندقية في تمليا الضوف على القصا غير املروية حول الفنون والعمارة من   -الوطني لدولة اإلمارات تتمث

 منّصة رفيعة املمتوى الستعراض مفاهيم تنظيم  
ً
البندقية، مقدما املتحدة من خالل مشاركته في بينالي  دولة اإلمارات العربية 

 .رزة من منظور محلي متمّيزاملعارض التي تمتضيف الحوارات الدولية البا

 

وخالل كل دورة من بينالي البندقية، أحد أهم وأبرز املنّصات الثقافية الدولية، يقوم الجناح الوطني بتعيين قيمين فنيين وتكليف  

تبوير  نخبة من الفنانين واملعماريين املماهمين، حيع يتعاون معام لوض  التصّورات وتنفيذ األبحاث والدراسات الالزمة ، دف  

 من املماعي املبذولة نحو تعزيز وترسيخ الوعي العاملي حول املشاد الثقافي اإلماراتي
ً
 .معارض وكتمل مرفقة لاا، انبالقا

 



 من الفنانين التجريبيين في القرن  2009ومنذ املشاركة األولى في العام  
ً
، تناولن معارض الجناح الوطني تبّورات املشاد الثقافي بداية

 إلى املشاد الثقافي املعاصر واملتنوع. وفي العام  العشرين ووصو 
ً
 بعنوان  2021ال

ً
تحن   «أرض لدنة»، احتضن الجناح الوطني معرضا

بديلة   ممتدامة  مادة  توفير   حول 
ً
مبتكرا  

ً
بحثا قّدم  والذي  تيراموتو،  وكياي ش ي  األعور  وائل  املعمارين  الفنيين  القيمين  إشراف 

املوةودة في مواق  المبخة التراثية في دولة اإلمارات، وقد فاز الجناح الوطني بجائزة األسد لإلسمنن مصنوعة من املوح واملعادن  

 فنية للرّسام والنّحات املبدع  2021الذه ي  
ً
، بعدما سّجل مشاركته العاشرة في بينالي البندقية. وفي العام القادم، سيقدم أعماال

 .2022محمد أحمد إبراهيم في بينالي البندقية 

 

في دولة اإلمارات، عقمل النجاح الكبير والترحيمل الواس  الذي حظي به خالل الدورة الـ   «عبور »املقرر إعادة تنظيم معرض  ومن  

الغانم أقيمن تحن إشراف    58 الفنانة نجوم  إبداع  البندقية، وهو تجربة فنية غامرة من  بينالي  في  للفنون  الدولي  من املعرض 

، كما سيندرج ضمن 2021في    «عبور »رة المعديات معرض  القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فلرات. واحتضن فن أبو  ي في منا

قام بين شاري يناير  «إمارات الريى» محتويات معرض مارةان أبو  ي للثقافة والفنون بعنوان  
ُ
. وتشكل عودة  2022أبريل    –، امل

 .أبو  ي ثمرة للتعاون الاادف م  شركاف الجناح الوطني، وهما مارةان أبو  ي للثقافة والفنون وفن « عبور »معرض 

 

 م  كل من املعارض الوطنية التي تقام في بينالي البندقية، يشاري الجناح الوطني لدولة اإلمارات م  املجتمعات املحلية بدولة 
ً
 وتزامنا

اإلمارات في دعم نمو القباعات الثقافية واإلبداعية املحلية، وذلك من خالل تنظيم برامج عامة وخلق فر  عمل مانية. ومن  

الت في  خالل  الذين ساهموا  الفنيين والباحثين والشركاف  املعماريين والقيمين  الفنانين واملاندسين  عاون م  مجموعة واسعة من 

أتاح   الذي  المنوي،  البندقية   في  التدريمل  ب نظيم  برنامج  الوطني  الجناح  املاضية، قام  المنوات  تبوير ودعم معارضه طوال 

 بنجاح في القباع الثقافي 200كثر من فر  التدريمل واك ماب الةبرات العملية أل
ً
، الذين حيع يعمل العديد من م حاليا

ً
 .متدربا

 

تتولى مؤسمة سالمة بان حمدان  ل   يان، وهي مؤسمة ممتقلة غير ربحية، ماام املفّوض الرس ي لوجناح الوطني لدولة اإلمارات 

 في بينالي البندقية وبدعم من وزارة الثقافة والشباب. 

 

 املفوض: مؤسسة سالمة بيت حمدان آل نهيان نبذا عن 

في   االس ثمار  املتحدة من خالل  العربية  اإلمارات  دولة  في ممتقبل  إلى  االس ثمار  بان حمدان  ل   يان  تمإى مؤسمة سالمة 

التعليم   مجاالت  في  املميزة  املبادرات  ودعم  لتبوير  املؤسمة  تعمل  الادف  هذا  ولتحقيق  البشري .  والثقافة  العنصر  والفنون 

  .والتراث والصحة

 

 نبذا عن الداعم: وزارا الثقافة والشباب 

تعمل وزارة الثقافة والشباب على تعزيز املشاد الثقافي والفني في الدولة من خالل إطالق املبادرات ووض  المياسات املحفزة على 

الناتج   في  إساامه  وزيادة  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  قباع  تشر عات  تنمية  صياغة  عن   
ً
فضال للدولة،  اإلةمالي  املحلي 

 .وسياسات ةديدة ترتقي بصناعة اإلعالم في الدولة

 

تتولى وزارة الثقافة والشباب ممؤولية تمكين الشباب واس ثمار قدرات م عبر تفعيل دورهم في مختلف القباعات وتعزيز ريادت م،  

 لفر  للمماهمة في املميرة التنموية في الدولة.وإشراكام في صن  القرار ببرامج مختلفة، ومنحام ا

 

 نبذا عن بينالي البندقية 



 

 

، حيع يقدم    1895انبلق بينالي البندقية عام  
ً
واليوم يحظى بممعة واسعة باعتبار  أحد أعرق التظاهرات الثقافية املرموقة عامليا

 مكانته الريادية في طليعة الدراسات  
ً
 للفنيين والقيمين وغيرهم من  منّصة ترحمل بالجمي  مؤكدا

ً
 ةاذبا

ً
الثقافية البحثية ومحورا

املاتمين بالفنون الك شاف التوةاات الجديدة في مشاد الفن املعاصر، حيع تنضوي تحن سلملة واسعة من الفعاليات عبر  

(  1930املوسيقى )  (،1999(، الرقا )1932(، المينما )1980(، الاندسة املعمارية )1895قباعات متخصصة، وهي: الفنون )

(، بجانمل أنشبة وممارسات األبحاث والتدريمل. وتم توثيق الفعاليات واألحداث التي تخللن تاريخ بينالي البندقية 1934واملمرح )

ضمن محفو ات األرشيف التاريخية املوةودة في مارغيرا بالبندقية وكذلك مكتبة ةناح ةيارديني املركزي. أما املعارض الدولية  

العام  للعمارة تبّنى بينالي البندقية ريية  1998، فقد شادت تغييرات ضمن هيكلاا وطريقة تنظيماا منذ  . وفي المنوات األخيرة، 

 من مقر   
ً
ةديدة الستضافة األنشبة التعليمية والبرامج التدريبية )كلية البينالي(، وغيرها من املؤتمرات وةلمات النقاش انبالقا

 ساحة سان ماركو. في كا ةوستينيان، بالقرب من 

 


