
 

 

الجناح الوطني لدولة اإلمارات يكشف لجمهور بينالي البندقية عن عمل تركيبي جديد 
 ة يللفنان اإلماراتي محمد أحمد إبراهيم يحمل ثمرة عقود من ممارساته الفن

 
مشاركتنا في بينالي البندقية  تعكس نهجنا الذي يميزنا كوجهة ثقافية  نورة الكعبي: 

المنطقةرائدة في   
 

قطعة    128  اً منيقّدم عمالً تركيبياً صخماً مكّون  معرض "محمد أحمد إبراهيم: بين الشروق والغروب"  •
 ورق معّجن 

  " 2022  - 1986أعمال فنية:    -"محمد أحمد إبراهيم: بين الشروق والغروب  إصدار كتاب ُمرافق بعنوان   •
 بالتزامن مع افتتاح المعرض 

المقر الدائم للجناح الوطني لدولة اإلمارات    سالي دي آرمي"  - موقع "أرسنالسيُعرض العمل الفني في   •
 2022نوفمبر   27في بينالي البندقية حتى 

   عبر الرابط يقدم الجناح الوطني لدولة اإلمارات في بينالي البندقية جولة افتراضية في المعرض  •

أو    Giardini"بينالي البندقية في أرسينال وحدائق البينالي "   بموقع   يمكن شراء الكتاب من متاجر الكتب  •
 " للنشر والتوزيع  كاف" على اإلنترنت عبر الرابط  

 
اليوم معرض الجناح    معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب افتتحت    :2022أبريل    20اإلمارات،  

عنوان "محمد أحمد إبراهيم:  ، الذي يُقام تحت 2022الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية  
 . بين الشروق والغروب" 

 
مين الفنيين  القيّ   ة لرواق الفن ورئيس  ة التنفيذي  ة المدير  مة الفنية مايا أليسون،الُمقام تحت إشراف القيّ   ويقدم المعرض،

اً  مكّونللفنان اإلماراتي المخضرم محمد أحمد إبراهيم  صخماً جديداً  عمالً تركيبياً    ،في جامعة نيويورك أبوظبي 
 صمم خصيصاً للجناح الوطني.  ، قطعة ورق معّجن  128 من

 
المناسبة،  و الثقافة والشبابقالت معالي  بهذه  الثقافة    : "لطالما اعتبرت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة  وزارة 

مصدر فخر واعتزاز لدولة اإلمارات، ألنها تفتح للعالم  البندقية  بينالي  مشاركة دولة اإلمارات في  أن  والشباب  
" نقطة التقاء  محمد أحمد إبراهيم: بين الشروق والغروب ويُعد معرض ".  نافذة على السرد الثقافي الغني لدولتنا 

وتعكس مشاركتنا في بينالي البندقية من خالل هذا المعرض  بطريقة إبداعية.  المتفّردة  بهويتنا  بين الثقافات، ويحتفي  
واصل  بينما تعزز الدور المحوري لمؤسساتنا بصفتها جسور ت   ، نهجنا الذي يميزنا كوجهة ثقافية رائدة في المنطقة

 ". العالمواإلمارات العربية المتحدة بين دولة 
 

تحت ، المقام  من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقيةويأتي العمل الفني تجسيداً لموضوع الدورة الحالية  
سد  يتطّرق إلى مسألة تمثيل الجسد وتحوالته الخيالية، كما يبرز العالقة الممتدة بين الج "، و حليب األحالم عنوان "
بحجم اإلنسان مصنوعة بأسلوب نحتي مجّرد   مجّسمات عمالً تركيبياً مكوناً من  الفنان اإلماراتي    يقدم . و واألرض 
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مستوحاة من العالقة الوطيدة التي تربط الفنان ببيئته المحلية في مسقط  و، التشعبات الشجريةومتناغم مستمد من  
  الجبال على الساحل الشرقي من إمارة الشارقة في دولة اإلمارات. تلك المدينة التي تحيطها    – رأسه، خورفكان  

وقد استُوحي عنوان المعرض "بين الشروق والغروب" من تجربة الشاعر الحسية وعالقته المتطورة مع الضوء، 
بعد الظهيرة عندما  حيث تلقي الجبال بظاللها وقت الظهيرة على أطراف المدينة، ثم تعود هذه الظالل لتتالشى  
. ويتميز التركيب  تبدأ الشمس بالمغيب واالختفاء وراء الجبال وهي تغرب في الجانب اآلخر من دولة اإلمارات 

بين المشرقة النابضة بالحياة إلى التباين الخافت  الفني الذي يقدمه محمد أحمد إبراهيم بتمايز األلوان واألشكال  
وقد صمم الفنان اإلماراتي    .جسام ومراحلها التحّولية رحلة تستعرض األفي  ليأخذ المشاهد  بين األبيض واألسود،  

 ، مثل الطين وأوراق الشجر والشاي والقهوة والتبغ. العمل التركيبي من الورق المعجن والمواد الطبيعية الخام
 

وبيئتها  ووديانها  جبالها  بمدينة خورفكان    أشعر دوماً بأن : " الفنان محمد أحمد إبراهيمقال  وتعليقاً على مشاركته،  
وأستلهم منها شعوراً غامراً  ،  التي ال مثيل لهابهذه المدينة    . لدي ارتباط وثيق. تنبض بالحياة  الحضرية والريفية

أمشي بين جنبات الطبيعة في هذه المدينة الساحرة، أرى األشياء . عندما  أترجمه إلى أرض الواقع عن طريق الفن
وغالباً ما أترك لمحبي الفن حرية    إلى تفريغ طاقتي اإلبداعية بأسلوب فني،  بأسرارها ومكنوناتها، ويدفعني ذلك

ه لشرف كبير لي  . إن أتركها من دون نهايات أو أُطر محددة، لذلك  تفسير أعمالي الفنية بالشكل الذي يرونه مناسباً 
منى أن أكون على قدر المسؤولية  ، وأتالبندقيةالعربية المتحدة في بينالي  اإلمارات  دولة  لتمثيل  أن يقع علي االختيار  

على أعمالي طوال سنوات، وخصوصاً في   لقد كان للقيّمة مايا أليسون ورؤيتها الفنية تأثير مميز  .التي ُكلّفت بها 
وتُعد مشاركتنا في الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة بالمعرض الدولي للفنون ببينالي    .الوقت الحالي
ً قة المثلى لالحتفاء  البندقية الطري  . "بمعرضنا الخامس معا

أعمدال الفن المعداصدددددر للفندان محمدد أحمدد إبراهيم مسدددددتوحاة من عالقتده الوطيددة مع    جانبداً من ويقدّدم المعرض 
الطبيعة السدداحرة في دولة اإلمارات. وبالتزامن مع افتتاح المعرض، أطلق الجناح الوطني لدولة اإلمارات كتاباً  

  الفنان  أعمال،يرصددددد   "2022  –  1986"محمد أحمد إبراهيم: بين الشددددروق والغروبم أعمال فنية  بعنوان  
ويسدتعرض الكتاب، إطار تاريخي فني عالمي.    حتى اآلن، ويتناول الفنان ضدمنبشدكل شدمولي  اإلماراتي الرائد 

والقيّمة والشددداعرة، مقاالت  الفنانة  ،  سدددتيانا دي ماركييوكر،  مايا أليسدددونفي تحريره كل من    ت شددداركالذي 
وفنانين ورفاق درب وشدددعراء وقيّمين فنيين، كما يتناول اللوحات التجريدية    علماء  مسدددتفيضدددة عن الفنان بقلم
وتجدارب عملده مع المواد الطبيعيدة وابتكدار فن األرض في   ثمدانينيدات،الفندان في الالبيومورفيدة التي قدّدمهدا  

كما يتطرق إلى سددرد محطات مسدديرته   ،ه النحتية حتى الوقت الحاليتطور أعمالوتسددعينيات القرن الماضددي،  
 " للنشر والتوزيع بإصدار الكتاب.كافوستقوم دار ". الفنية بنظرة شاملة

مين الفنيين في جامعة  القي  ةالتنفيذي لرواق الفن ورئيس   مة الفنية مايا أليسون، المديرالقي  قالت  من جانبها،  
ممارسات  في تطوير  جّل وقته طوال العقود األربعة الماضية  إبراهيم  محمد أحمد    "أمضى    نيويورك أبوظبي:

الفن التجريبي، ونرى بصمته المتزايدة والمثمرة في هذا المجال، كما يُعد أحد رواد هذا الفن إلى جانب عدد من  
عملي مع    بواسطة  ت بذلك. تعرفت إلى تاريخ الفن اإلماراتي ودرسته بتمعّنالفنانين الذين يشاركونه التزامه الثاب

أنا  . وأسلوب تقييمي الفني للمعارض طريقة تفكيري  وقد غيّر ذلك من  إبراهيم والفنانين في مجتمعه،  محمد أحمد 
ي أن أخوض هذه  ف   ، وبالطبعممتنّة للغاية ألن أحظى بثقة الفنان اإلماراتي وأن يكون لي دور في منتوجه الفني

الجناح  ضمن  البندقية  بينالي  في  معرض "بين الشروق والغروب"  تطوير وتقديم  التجربة الفنية المذهلة المتمثلة ب 
 ". الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
:  البندقيةالتنسيق في الجناح الوطني لدولة اإلمارات في بينالي  ة  ليلى بن بريك، مدير  قالت  وفي السياق ذاته،  

"يأتي سرد القصص الملهمة لدولة اإلمارات في صميم رؤية الجناح الوطني، ويسرنا أن نكشف هذا العام عن  
ويوثق بشكٍل    ،العمل الفني الجديد الذي يحمل ثمرة عقود من الفن واإلبداع الذي يتميز به محمد أحمد إبراهيم

جهودنا    " غروب الشروق والبين  "   معرض . يدعم  مل عنه كتاب شا أول  عبر  من تاريخ الفن اإلماراتي  كاٍف سنوات  
 ". العالمالمحلية والفن والتراث اإلماراتي إلى مواهب ال لتقديم لتوفير منصة ثقافية دولية 
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قالت   جانبها،  المديرومن  ميجلي،  نهيان ة التنفيذي   ة أنجيال  آل  حمدان  بنت  الجناح  :  لمؤسسة سالمة  "يعكس 
باالستثمار  مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان  التزام     ةبينالي البندقي في    العربية المتحدة الوطني لدولة اإلمارات  

أول مشاركة لنا في البينالي عام  منذ  ولدولة اإلمارات العربية المتحدة.  المواهب والمنظومة الفنية  في  طويل األمد  
على اإلبداع  ديدة وبرامج تحفز  الجناح الوطني لدولة اإلمارات مواد بحثية ج  كتب ، أضافت معارض و2009

في  أهم الوجهات الفنية    من. يعد بينالي البندقية  المحليالمشهد الثقافي  ب  معرفة العالم تهدف إلى تعزيز  والتفكير و
الضوء على فنانين استثنائيين  تسلط  مهمة  ثقافية  الثقافي، ومناسبة  التي تساهم في مد جسور التواصل والحوار  العالم  

 إبراهيم".  مثل محمد أحمد 
 

الشددددديخدة حور  و  وحضدددددر افتتداح المعرض كدل من معدالي نورة بندت محمدد الكعبي، وزيرة الثقدافدة والشدددددبداب 
سدة الشدارقة للفنون    سدة ورئيسدة مؤسدل سدعادة عمر عبيد الشدامسدي، سدفير الدولة لدى الجمهورية  القاسدمي، مؤسدة

الشدديخ زايد بن سددلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مؤسددس منصددة أ.ع.م الالمحدودة وأحد رعاة  واإليطالية   
سددعادة سددعيد خربال، المدير التنفيذي لقطاع  و   مركز جورج بومبيدو في باريس والمتحف البريطاني في لندن

مدارييدت ويسدددددترمدان، ندائدب رئيس جدامعدة  و   »دبي للثقدافدة في هيئدة الثقدافدة والفنون في دبي  الفنون واآلداب  
 .نيويورك أبوظبي

 
يشدددكل معرض "محمد أحمد إبراهيم: بين الشدددروق والغروب" التعاون الخامس بين الفنان محمد أحمد إبراهيم  

الفنية حول دراسددة أعمال الفنان اإلماراتي  مة  يتضددمن ثالث مؤلف صددادر عن القيّ ومة الفنية مايا أليسددون،  والقيّ 
. كما يشكل المعرض التعاون  إبراهيم، مما يضدفي طابعاً متميزاً على مشداركتهما معاً في معرض الجناح الوطني

يعكس التزامهما المستمر بدعم الفنانين  الثاني بين الجناح الوطني لدولة اإلمارات وجامعة نيويورك أبوظبي، بما  
دراسددة الفن ومعرفته  لتوسدديع  بالدولة،  تاريخ الفن  المعمقة في  الدراسددات ومواصددلة إجراء احثين،  والقيمين والب

 .العالم حول
 

حتى    2022مفتوح اآلن أمام الجمهور في بينالي البندقية    معرض "محمد أحمد إبراهيم: بين الشروق والغروب"
لجناح الوطني لدولة . ويمكن إجراء جولة افتراضدددية في المعرض على الموقع اإللكتروني ل2022نوفمبر    27

. كمدا يُتداح ألفراد الجمهور /https://nationalpavilionuae.org/art/2022-2  عبر الرابطاإلمدارات في بيندالي البنددقيدة  
أو على اإلنترنت    Giardiniبموقع بينالي البندقية في أرسدنال أو حدائق البينالي   متاجر الكتب شدراء الكتاب من  

 عبر الرابط "كاف للنشر والتوزيع"
 

ويمثّل هذا المعرض المشاركة السابعة للجناح الوطني لدولة اإلمارات في المعرض الدولي للفنون ببينالي البندقية،  
المفّوض الرسمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في بينالي  مهام  تتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان  و

دائماً في موقع "أرسنالالبندقية وبدعم من وزارة الثقافة والشباب  سالي دي  -، كما يمتلك الجناح الوطني مقراً 
 آرمي".  

 

الموقع    ، يرجى زيدارةبيندالي البنددقيدة  يدة المتحددة فيدولدة اإلمدارات العربمشددددداركدة  لمزيدد من المعلومدات حول  
أو متدابعدة الجنداح الوطني لددولدة اإلمدارات العربيدة المتحددة على   ،nationalpavilionuae.org اإللكتروني

 .تويترو إنستغرامو سبوكفي

 
 - انتهى -

 
 :لالستفسارات اإلعالمية، يُرجى االتصال بـ

  برنزويك آرتس 
+971 56 992 8442 

https://nationalpavilionuae.org/
https://www.facebook.com/NationalPavilionUAE
https://www.instagram.com/nationalpavilionuae/
https://twitter.com/pavilionuae/
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 للمشاركة في النقال، تابعوا الجناح الوطني لإلمارات على "فيس بوك" و"انستغرام" و"تويتر" باستخدام الوسم 
UAEinVenice# 

 
 :معلومات للمحررين

 

الوسائط  ويمكن تحميل  .  هنا البيانات الصحفية والصور، يرجى زيارة الملف الصحفي الرقمي    لالطالع على كافة 
 للجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  الموقع اإللكترونيعلى 

 
 في األعوام السابقةتعاون مايا أليسون ومحمد أحمد إبراهيم 

  ( في 2007)تركيب محمد أحمد إبراهيم الفني من الصخور المغلفة بالنحاس  أدرجت أليسون  ،  2014في عام  
في عام  و.  بجامعة نيويورك أبوظبي معرض "في الموقع: المعرض االفتتاحي" الذي تضمن برنامج رواق الفن  

" والكتاب  2008  –   1988تقصي حركة فنية في اإلمارات،    :ال نراهم لكننا " ، قدمت إبراهيم في معرض  2017
في  اإلمارات العربية المتحدة دولة في للمشهد الفني التجريبي  موسعاً سرداً الذي ضّم للمرة األولى ، الصادر معه

فني بحجم الغرفة لمعرض "بوابة:  إبراهيم بعمل تركيب  أليسون الفنان اإلماراتي  كلفت  وفي العام ذاته،  الفترة.    تلك
ً ، وقّدم عمله  لفن أبوظبي  خط" شيلبا  و   سلوى روضة شقيرو  ديفيد كليربوت   إلى جنب مع فنانين عالميين مثل  جنبا
أمتار تم تقديمه    5يبلغ ارتفاعه    عمل تركيبي : كلفت أليسون إبراهيم بصنع  2018. في عام  تاتسو مياجيما و  غوبتا 

دراستها لتاريخ الفن المحلي في اإلمارات العربية  وألّفت كذلك كتاباً موسعاً عن  أبوظبي،    -في المجمع الثقافي  
 المتحدة. 

 
 مر السنينومحمد أحمد إبراهيم على  كرستيانا دي ماركيتعاون 
.  ماركي بصدفتها قيّمة فنية على "ذي فالينغ هاوس"، بمشداركة محمد أحمد إبراهيم دي   أشدرفت ،  2008في عام  

  ،أيه بي غاليري )  Vis Roborisأشدددرفت عليها كقيّمة وشدددارك فيها إبراهيم معرض من بين المعارض التي  
ثنائي اللغة )اإلنجليزية  مصدحوباً بكتيّب مصدور  ( أول معرض للمجموعة في سدويسدرا،  2010، سدويسدرا  لوزان

ً   قامت بتحريره  واأللمانية(،   ي عمل إبراهيم في معرضدين:كدي مار ت ، قدم2017في عام  و.   دي ماركيأيضدا
وقد   راحل حسدن شدريف،فنان التشدكيلي اإلماراتي ال)آرت دبي(، تكريماً لل  "تحية بدون تحية"بعنوان  األول كان  

"ذهبيات" )مسدرح دبي االجتماعي ومركز الفنون، دبي(،  معرض  و  ،ن ضدمن مجتمعه الفنيتضدمن أعماالً لفناني
حسددن شددريف وعبدس السددعدي وحسددين شددريف  )  فجوة األجيال بين "مجموعة الفنانين الخمسددة"  الذي يعكس
للغتين  . ورافق المعرض إصدددار بامن الفنانين اإلماراتيين  الناشدد والجيل    ومحمد أحمد إبراهيم(،  ومحمد كاظم

ضدمت شدخصديات بارزة في المشدهد وي  كها دي مارتالعامة التي نظم  الحوارات العربية واإلنجليزية وسدلسدلة من  
 في ذلك إبراهيم وأليسون. نالفني الثقافي المحلي، بم

 
 

 حول الفنان: 
 محمد أحمد إبراهيم 

الفنانين المعاصرين في دولة اإلمارات   ، اإلمارات( أحد أبناء الجيل األول من  1962يُعد محمد أحمد إبراهيم )
مثل حسن شريف    ، ات القرن الماضي، وهو فنان بارز ينتمي إلى مجموعة من الفنانين الموهوبينيأواخر ثمانين 

عام   وفي  كاظم.  وحسين شريف ومحمد  السعدي  الراحل حسن شريف  1986وعبدس  الفنان  إبراهيم  التقى   ،
ارات للفنون التشكيلية، حيث انطلق من صومعته الفنية المنعزلة نحو إنشاء وأصبح عضواً مؤسساً في جمعية اإلم

اليوم بدور    شّكلت صداقات وشراكات متينة   الذي يضطلع  التي عليها تأسس المجتمع اإلبداعي  المتينة  القاعدة 
 محوري في رسم مالمح المشهد الفني بدولة اإلمارات. 

 

mailto:NPUAE@brunswickgroup.com
https://www.dropbox.com/sh/c5h4epitsip82np/AABlW0JE-YIRSFMHyb9ldiZfa?dl=0&utm_source=Dropbox&utm_campaign=BiennaleArte2022
https://nationalpavilionuae.org/?language=ar


 

 

مارس   للف 2018وفي  الشارقة  مؤسسة  استضافت  من  ،  عقود  ثالثة  غطى  "عناصر"،  بعنوان  معرضاً  نون 
القيّمة الفنية الشيخة حور القاسمي. وقد أقام إبراهيم العديد من المعارض    إشرافممارسات إبراهيم الفنية تحت  

(،  2019الفردية، شملت مؤخراً معرض "المسافة بين الجفن ومقلة العين" في جاليري لوري شبيبي في دبي )
 (. 2013، 2015، 2016، 2018الفني بدبي ) Cuadroارض الفردية في معرض وسلسلة من المع

 
(، ومعرض "ديزرت إكس العال" في  2020وتضم األعمال الفنية العامة معرض حديقة األحجار المتساقطة )

  (، في سوق مدينة 2019الهيئة الملكية لمحافظة العال، وجدارية البقالة )  -(  2020المملكة العربية السعودية ) 
برنامج   بتكليف  أبوظبي،  في  عنوان  "،  21غداً  "زايد  بدون  ومعرض  أبوظبي"   "ألجل  مبادرة  وذلك ضمن 

بالشراكة مع "فن  و أبوظبي، بتكليف من شركة الدار العقارية  ب (، ريم سنترال بارك في جزيرة الريم  2019)
ليف من شركة أبوظبي للخدمات أبوظبي"  ومعرض حديقة األطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، بتك

(  ومعرض بيت الحرمة، في ساحة المريجة بالشارقة، بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون،  2018الصحية )
 ضمن معرض "عناصر". 

 
أما المعارض الجماعية التي شارك فيها الفنان فتشمل معرض "ال نراهم لكننا: تقصي حركة فنية في اإلمارات،  

(، ومعرض "خفة الوجود التي ال تُطاق" في  2017لفن بجامعة نيويورك أبوظبي )" في رواق ا 1988-2008
من    53(، والدورة الد  2016موزيريس في مدينة كوتشي )   - (، وبينالي كوتشي2015ياي غاليري بمدينة باكو )

( البندقية  الشارقة )2009بينالي  وبينالي  دكا عامي  2007و  2003و  1993(،  وبينالي  ،  2002و  1993( 
(، ومتحف  2005بما فيها متحف كونست ميوزيم في مدينة بون )  ،فة إلى عدد من المعارض المحلية والدوليةإضا

(، ومركز سيتارد للفنون  1998(، ومنتدى لودفيغ العالمي للفنون في باريس ) 2005و   1996الشارقة للفنون )
بموسكو عام    السابق   حاد السوفيتي (، ومعرض جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية في االت 1995في هولندا عام )

(1990 .) 
 

، وقد أصبح عضواً في  2001و  1999كما حصل إبراهيم على جائزة النحت األولى في بينالي الشارقة عامي  
.  1997، وأسس مرسم الفن في مركز خورفكان للفنون في عام  1986جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية منذ عام  

موزيريس،  -قامة الفنية، بما في ذلك تبادل الفن عبر المحيط الهادئ، بينالي كوتشيوشارك في العديد من برامج اإل
( و2016الهند   ،)A.i.R   ( )2015دبي  فرنسا  ديجون،  كونسورتيوم،  لي  سيتارد، 2009(   وكونستنتروم   )
 (. 2000-1998، 1996-1994هولندا )

 
وانضمت أعمال إبراهيم الفنية إلى مجموعات فنية دولية بارزة، بما في ذلك مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف  

ي الشارقة، والمتحف العربي للفن الحديث  الشارقة للفنون ومجموعة فن جميل في دبي ومؤسسة بارجيل للفنون ف
 في الدوحة، وكونستنتروم سيتارد، والمتحف البريطاني في لندن، ومركز جورج بومبيدو في باريس. 

 
يعمل إبراهيم    .معرض الفنان المعاصر لوري شبيب يسلط الضوء على أعمال الفنان الشهير أحمد محمد إبراهيم 

 ولة اإلمارات العربية المتحدة. م حالياً في مدينة خورفكان بد ويقيّ 
 

 مايا أليسون نبذة عن القي مة الفنية 
لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي ورئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك   ة التنفيذي  ة المدير  هي  مايا أليسون 

أبوظبي، وهي جامعة بحثية شاملة لآلداب والعلوم اإلنسانية. وتشكل جامعة نيويورك أبوظبي مساعيها البحثية  
مال الفنانين  واإلبداعية من خالل رؤية متعددة الثقافات والتخصصات. وتواصل الجامعة جهودها نحو دعم أع

نيويورك  بجامعة  الفن  رواق  ويربط  المقبل.  العام  في  الجميلة  الفنون  ماجستير  برنامج  وستطلق  اإلماراتيين، 
أبوظبي التخصصات ويدمج الحوارات العالمية والمحلية في معارضه في كل من رواق الفن ومساحة المشروع، 

 كلود السنوية. -و وجانضافة إلى دعم الفنانين الناشئين من خالل جائزة كريستإ
 



 

 

وتتميز مايا بخبراتها الطويلة في إدارة المعارض عبر مجالي المجتمعات الفنية وفنون األعمال التركيبية. وقد  
أحدثها معرض "سرديات تأملية" الذي جمع بين أربعة فنانين  من  أشرفت على تنسيق العديد من المعارض كان  
م التجريبي الغامر. وتضمنت مشاريعها اإلشرافية معرض "مرايا  ناشئين ضمن عمل تركيبي قائم على المفهو 

(، ومعرض "وهم األطراف" لديانا الحديد  2015لألمراء" للفنانين "السالف والتتار" )جامعة نيويورك أبوظبي،  
"  2008- 1988(، ومعرض "ال نراهم لكننا: تقصي حركة فنية في اإلمارات،  2016)جامعة نيويورك أبوظبي،  

(. أما نشاطها خارج  2019(، ومعرض "زيمون" )قيمة فنية، رواق الفن،  2017يويورك أبوظبي،  )جامعة ن 
الجامعة، فقد كانت قيمة فنية ضيفة في عدد من المشاريع في دولة اإلمارات، بما فيها "الفنانون والمجّمع الثقافي:  

(، وهو عبارة عن استبيان  2018ظبي،  التقييم الفني، مع إصدار كتاب، المجّمع الثقافي، أبو  ة البدايات" )رئيس
 فناناً إماراتياً.  18عاماً بمشاركة   30لمدة 

 
 كرستيانا دي ماركي  نبذة عن 

العمل والكتابة في  وتمتلك سجالً حافالً بدبي وبيروت،  بين  فنانة وقيّمة وشاعرة، تقيم  هي  ي  ك كريستيانا دي مار
،  (2012  -  2008كانت دي ماركي القيّمة الفنية على معرض "ذي فالينغ هاوس" )مجتمع الفن اإلماراتي.  

اإلماراتيين   البصري  الفن  تجمع عدد من رواد  البارز  حول  الذي ضم  اإلماراتي  تشمل  وحسن شريف.  الفنان 
(، وهو أول  2020)مركز مرايا للفنون    األحجيةيب  : إعادة ترتأنشطتها بصفتها قيّمة فنية في دولة اإلمارات 

المزروع،   شيخة  اإلماراتية  للفنانة  فردي  مؤسسي  الفنية  إصدار  أول  ويرافقه  عرض  الممارسة  عن  فردي 
  تحية بدون تحية" )آرت دبي و  ( 2017)فن أبوظبي    وآفاق: الفنانين الناشئين    حررته دي ماركيللمزروع،  

مسرح  (  خصوصية عامة )2017دبي االجتماعي ومركز الفنون، دبي   "ذهبيات" )مسرح معرض  و   (2017
سمو  ، تحت رعاية  "أ.ع.م الالمحدودة"النسخة االفتتاحية لمنصة  و(،  2015  دبي االجتماعي ومركز الفنون، دبي 

نهيان آل  خليفة  بن  سلطان  بن  زايد  باالشيخ  المعنية  والخليجيين  ،  اإلماراتيين  للفنانين     الناشئينلترويج 
الفنون   ومركز  االجتماعي  دبي  )مسرح  أبوظبي،  بو"العقلمالجسد"  نيويورك  وجامعة  عرض  و (،  2013دبي 

الخليج دول  في  الجسد  لغة  قراءة  مفهوم  على  الضوء  يسلط  المعرضين  تاريخي  كال  ورافق  كتابين    إصدار، 
عرض فردي أقامه الفنان  أول م(،  2009  ، دبيالمعاصر  1x1)     المؤتمر الصحفي    ويكا دي مارمحررتهن

(،  2009، دبي  إليمنتا  )غاليري    Re-Source  معرض     و خالل أواسط مسيرته الفنيةالراحل حسن شريف  
 وهو معرض يركز بالكامل على الفنانين اإلماراتيين الشباب والناشئين. 

 
ً المحلي بانتظام على الفنانين اإلماراتيين والمشهد الفني المواد التحريرية التي تكتبها دي ماركي تركز    ، وغالبا

، نشرت مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة  2016في عام و.  الفنية  ممارساتهم  حولما تقدم وجهة نظر نقدية 
 . القرن الماضي مانينيات حسن شريف في ثالتي تتناول أعمال الفنان اإلماراتي ي كقصائد دي مار

 
 نبذة عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية 

بينالي البندقية في تسليط الضوء على القصص غير المروية حول    -تتمثّل رؤية الجناح الوطني لدولة اإلمارات 
مشاركته في معارض  الفنون والعمارة الدولية  الفنون والعمارة من دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل 

التي ينظمها بينالي البندقية، مقدماً منّصة رفيعة المستوى الستعراض مفاهيم تنظيم المعارض التي تستضيف  
 .الحوارات الدولية البارزة من منظور محلي متميّز 

 
دولية، يقوم الجناح الوطني بتعيين قيمين  وخالل كل دورة من بينالي البندقية، أحد أهم وأبرز المنّصات الثقافية ال

فنيين وتكليف نخبة من الفنانين والمعماريين المساهمين، حيث يتعاون معهم لوضع التصّورات وتنفيذ األبحاث  
والدراسات الالزمة بهدف تطوير معارض وكتب مرفقة لها، انطالقاً من المساعي المبذولة نحو تعزيز وترسيخ  

 .شهد الثقافي اإلماراتي الوعي العالمي حول الم
 

، تناولت معارض الجناح الوطني تطّورات المشهد الثقافي بدايةً من  2009ومنذ المشاركة األولى في العام  
،  2021الفنانين التجريبيين في القرن العشرين ووصوالً إلى المشهد الثقافي المعاصر والمتنوع. وفي العام 

لدنة" تحت إشراف القيمين الفنيين المعمارين وائل األعور   احتضن الجناح الوطني معرضاً بعنوان "أرض 



 

 

وكينيتشي تيراموتو، والذي قّدم بحثاً مبتكراً حول توفير مادة مستدامة بديلة لإلسمنت مصنوعة من الملح  
والمعادن الموجودة في مواقع السبخة التراثية في دولة اإلمارات، وقد فاز الجناح الوطني بجائزة األسد الذهبي  

  .، بعدما سّجل مشاركته العاشرة في المعارض الدولية التي ينظمها بينالي البندقية2021
 

وتزامناً مع كل من المعارض الوطنية التي تقام في بينالي البندقية، يشارك الجناح الوطني لدولة اإلمارات مع  
المحلية، وذلك من خالل تنظيم   المجتمعات المحلية بدولة اإلمارات في دعم نمو القطاعات الثقافية واإلبداعية

برامج عامة وخلق فرص عمل مهنية. ومن خالل التعاون مع مجموعة واسعة من الفنانين والمهندسين  
المعماريين والقيمين الفنيين والباحثين والشركاء الذين ساهموا في تطوير ودعم معارضه طوال السنوات  

ريب في البندقية" السنوي، الذي أتاح فرص التدريب واكتساب  الماضية، قام الجناح الوطني بتنظيم "برنامج التد 
 .متدرباً، الذين حيث يعمل العديد منهم حالياً بنجاح في القطاع الثقافي  200الخبرات العملية ألكثر من  

 
يعتبر الجناح الوطني لدولة اإلمارات مؤسسة مستقلة غير ربحية، وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان  

 .لمفّوض الرسمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في بينالي البندقية بدعم من وزارة الثقافة والشباب مهام ا
 

 مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان - نبذة عن المفوض
تسعى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان إلى "االستثمار في مستقبل دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل  

ميزة في  تتطوير ودعم المبادرات المعلى  االستثمار في العنصر البشري". ولتحقيق هذا الهدف تعمل المؤسسة  
  .مجاالت التعليم والفنون والثقافة والتراث والصحة

 
 وزارة الثقافة والشباب -الداعمنبذة عن 

تعمل وزارة الثقافة والشددباب على تعزيز المشددهد الثقافي والفني في الدولة من خالل إطالق المبادرات ووضددع  
السددياسددات المحفزة على تنمية قطاع الصددناعات الثقافية واإلبداعية وزيادة إسددهامه في الناتج المحلي اإلجمالي  

دولة اإلمارات العربية  عات وسدددياسدددات جديدة ترتقي بصدددناعة اإلعالم في  للدولة، فضدددالً عن صدددياغة تشدددري
 .المتحدة

 
عبر تفعيل دورهم في مختلف    ،تتولى وزارة الثقافة والشددددباب مسددددؤولية تمكين الشددددباب واسددددتثمار قدراتهم

القطاعات وتعزيز ريادتهم، وإشدراكهم في صدنع القرار ببرامج مختلفة، ومنحهم الفرص للمسداهمة في المسديرة 
 التنموية في الدولة.

 

 نبذة عن بينالي البندقية
فية المرموقة  واليوم يحظى بسمعة واسعة باعتباره أحد أعرق التظاهرات الثقا،  1895انطلق بينالي البندقية عام  

ة ترحب بالجميع مؤكداً مكانته الريادية في طليعة الدراسدددات الثقافية البحثية ومحوراً    ،عالمياً، حيث يقدم منصدددّ
جاذباً للفنيين والقيمين وغيرهم من المهتمين بالفنون الكتشداف التوجهات الجديدة في مشدهد الفن المعاصدر، حيث  

(، الهندسدة المعمارية  1895بر قطاعات متخصدصدة، وهي: الفنون )سدلسدلة واسدعة من الفعاليات ع  هتنضدوي تحت
جانب أنشددطة  إلى  (،  1934( والمسددرح )1930(، الموسدديقى )1999(، الرقص )1932(، السددينما )1980)

وممدارسدددددات األبحداث والتددريدب. وتم توثيق الفعداليدات واألحدداث التي تخللدت تداريخ بيندالي البنددقيدة ضدددددمن  
خيدة الموجودة في مدارغيرا بدالبنددقيدة وكدذلدك مكتبدة جنداح جيدارديني المركزي. أمدا محفوظدات األرشددددديف التداري

. وفي السددنوات 1998المعارض الدولية للعمارة، فقد شددهدت تغييرات ضددمن هيكلها وطريقة تنظيمها منذ عام  
كلية البينالي(،  األخيرة، تبنّى بينالي البندقية رؤية جديدة السددددتضددددافة األنشددددطة التعليمية والبرامج التدريبية )

 وغيرها من المؤتمرات وجلسات النقال انطالقاً من مقره في كا جوستينيان، بالقرب من ساحة سان ماركو.

 
 
 


