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معرض على الستار ُيسدل البندقية بينالي في الوطني الجناح
قياسي حضور وسط والغروب" الشروق بين إبراهيم: أحمد "محمد

البندقية� �ببيالي �يي ��اير 800,000 يين �يزين 䖱ييا ��إييالي 䖱يين ��اير �ا䖱ييار�ت277,203 انداية �ا�ايييني �䖱ييرض�البياح �يييذب
2022

الباح� 䖱مياركات تارزخ �ي د�الحي�ر �ر اليدو �ايتقطا�اا �لكثر �ل�رض �ي� د�اغردب" �اميردق �ين ��ر��قم: أحإن "䖱حإن
�البندقة �ببالي �ي �ا䖱ار�ت انداة �ا�اني

ار�ت䖱ا� انداة �ا�اني اللباح �ااكتردني �ل�دع �ل�رضبر د䖱ما�نة ر�فق �لل �اكتاب لى �طالع �إكن

�ببييالي �يي اللبيي�ن �ايندلي �ل�يييرض �يي �اꬆيييياب�ة 䖱ميييياركته �ا䖱ييار�ت انداية �ا�ايييني �البيياح ��تتييم مجع�ꬒسسسسمبر2022: 5 ااإسسارات، مجعدسي،
�ايتقطب ددن د�اغيردب". �اميردق �ين ��ر��قم: أحإين "䖱حإين ب�ب��ن �اليني �䖱رريه �ي دقاايقاا ححيي�ر�ا 䖱سيللا ،2022 �البندقة
د�اميلاب، �القافية د�زرة �اك�يبي، 䖱حإين �نت ن�رة �䖱يالي �ححيي�ر �لاليضي أ�رزل �يهر �يلل �فتتاحيه تم �اذي �ل�يرض�اليني، �يذ�
�ببالي �ي �ا䖱ار�ت انداة �ا�ايني �الباح 䖱مياركات تارزخ �ي د�الحي�ر �ر اليدو �يذ�اا �لكثر �الني �ل�رض �ج�له 䖱إا ��ار، 277,203

�البندقة.

�ا�اني �䖱رض�الباح "�يهن البندقية: بينالي في ااإارات لدولة الوطني الجناح إديرة بريك، بن دااتليلى �لباايلة، �ذه د�ي
�ر الييدو �اققاقييضي �الحيييي�ر �يي ��رييي�ح �ايك ى تجلو دديين د�اينداقين، �مللقيين �ر �اييدو �انيب 䖱يين طفتياا �دلياطا �ا�ييام �ييذ� �ا䖱ييار�ت انداية
�الإهيي�ر �يين د�ن�نقيية نميييييأتلدييية ددييين �ل�يييرض. ة ّو دد �䖱ريييييي�ع �ليى تطرديييت �ايتي �لتإييييزة د�لمييييياركات �ا�اييييني �البيياح ���ييييل
تر�ثها �لى �ا�ياام أننيار داليت دّيص�ا䖱ار�ت بꬆير� �اتز�䖱با ��كيس د�ي� ، د�اغيردب’ �اميردق �ين ��ر��قم: أحإين د�䖱يرض’䖱حإين
�ل�ييرض 䖱ين �اقا�䖱ية �انسيييخة �يي الإمييياركة نتطليع ففنبيا دونجا��تبيا، نجاحاتبيا اسيييلل د�ايييتكإاطا د�ا�إييارة. �اليين �يييردح �يي �اغييني
كلقيية �يي �لمييييارك د�لاييييتا� �لمييييارك �ا�إقيين الييارة، فقّيييييل �اليييني م �اققو ��يييير�ف تحييييت ،2023 �البندقيية �ببييالي �يي ال�إيييارة �ايندلي
�ين �لإتنة �ا�لدة أب�ا� �اتكماف �ي دفرزقه �نفالارة ل دابتإلو �اماردة. �ي �ل䖱يركقة �االا�䖱ة د�اتّإقم د�الب�ن �ا�إارة
�بقية �اايي�ة كإꬆيياحات تّييي�زر�ا ��قين �ن�ن �اييار �ي ددريي�ها �ا䖱يار�ت، �نداة �الافية أد �اقاحلة د�اطلق�ية �ل�إياري �لمييهن

د䖱بتجة".



إين �اققو درابꬆة �الن ارد�ق �اتبلقذ�ة �لن�رة أاب�ꬆن، 䖱ا�ا �البقة إة �اققو ��ر�ف تحت أدقم �اذي �ا�اني، �䖱رض�الباح م ددنو
د�ل�يييييييكال �ا눁ميييييييري �لققييياس ��ت �لبح�تييات 䖱يييين �ا�مييييييير�ت فقيييه تجتإييييع د�حييييييند فيييينيي إييييلد ييييييبي، أ�︇� نق�زيي�رك �ا�䖱ييييية �ييي �البقييين

د�اطلر�ت. طت �ااتح�و دكذاك �لشلار، أد �ال�ꬆام ت�حي و�ةة
�و إم تم 䖱ل دحركةة أا��نة �ي �الق��䖱رفقة

"أ�يييييلح بوأسسسبي: �يويسورك ɐاإاسسة فسي اللنييسن اللّيميسن ور�ي�سسسسة اللسسن لسرواق اللنليييسة ااسسديرة لي�سسسسون، داايتإايسا �اننهيا 䖱يين
أن �اا�ين�ع �د�ديياا دوحꬆاايييياا فحييييي�طا شيييييخص�إتليك أي �ف䖱كييان دويات دلييل، لييا تإا䖱يياا 䖱غيييا�ر�ا �اقيي�م �ا䖱ييار�ت �نداية �الييني �لمييييهن
�البيانين 䖱يين �لدل �القيل أ�بياء �هي�� 䖱يين نجبنهيا �ايتي �الإييار 䕻ييي د�ييذه د�يييي�ر�ا، أ�يييكااها 䖱متليف ليى دزي�داهيا �ياالب�ن �ꬆييييتإتع
دن䖱ه د䖱ا �لارقة. �ا�ق�� ا��ل �مللي �الني الإجتإع د�زةا أاꬆاا دأرا�� �لدلى �اللبة در��� �اذ�ن ��ر��قم أحإن 䖱حإن أ䖱لال
كإا د�طاتكمياف، �الحي�ل �ققم �اتام �اتز�䖱ه أ︇هر �البندقة �ببالي �ي �ا䖱ار�ت انداة �ا�اني �الباح �ي 䖱مياركته �لل ��ر��قم
�ا䖱ار�تي". �الني �لمهن �ي أحنها اطالا �اتي �اꬆإات 䖱ن اإة د�ذه – �الن �لل 䖱ن �قنبا فقإا د�اتما�ه �اتقارب أد�ه ت تجلو

�لن�بة تلك – ��رفكان رأايه، ꬆ䖱يقط �ي �مللقة �لبئته �البان تروط �اتي �ا�اقنة �ا�لدة 䖱ن ꬆ䖱يت�حىا �الني �ا�إل �يذ� د�ياء
�ايندرة ل�رييي�ع تجꬆيييقن�ا �الييني �ا�إييل �ييذ� دزيأتي �ا䖱يار�ت. �داية �يي �امييياردة �䖱يارة 䖱ين �اميييرقي �اꬆييياحل ليى �الليال تحقطهيا �ايتي
�البقيية �اققإييية ��يييير�ف تحييييت أدقييم د�ايذي �لحييييلم"، "حلقييب �يييي�ار تحييييت �البندقيية �ببييالي �يي اللبيي�ن �ايندلي �ل�يييرض 䖱يين �الااقيية
�ل�ꬆيييام �ين �لإتينة د�ا�لدية �اتح�اقية، د䖱ر�حهيا �ل�ꬆيييام �يي ليت تإلو رابꬆيييقة فكييرة ليى ركيي د�ايذي أاقإياني، ابꬆيييقلقا �ا�طااقية
�ايتي إييان، ايييلطبة دتحن�ين�ا �لبطقيية، 䖱ين �إييس䖱مييياركات ريييإنها 䖱ين 䖱مييياركة 58 اللبي�ن �ل�ييرض�ايندلي ل �يييلو ددين د�لرض.

دا�رزا. دالبان د䖱ّر �ا����ꬆة �ا�روقة د�لإلكة 䖱رة، تماركلدل

�البقة �اتنا�ر�ت دأ�هر أ�ر� أحن �البندقة، �ببالي �ي �ا�يزية �ل�ي �تإلقل تمرفت "اقن إبراهيم: حمد إحمد �البان دأراف
�لميييهن �لى نافيذةا �البقية أإييالي �ييلل 䖱ين ال�يياام أدينم �ꬆ눁يييااة لنيني أكييبر، دꬆ䖱يييؤداقة كليير تحيينة �إلا�ية �ايك كيان ددين �ا�القية،
أإالي �ي رة د�لتجذو �ل�قلة �اꬆإات أد�ه ��ر�� لى تركي 䖱قاروة �نتهاج آثرت ددن اهإا. 䖱لقل ط دتب�ع �نماط �اي��ر �مللي �الني
نح� دن䖱اا �إح�ن �ببإا ��زتهم د��ن �ل�قل �تر�ثهم �طفتمار لى �ا䖱ار�ت فباني 䖱ن �اقا�䖱ة �ل�قال أ�باء ّو ح بهنف �البقة،

�ا䖱ار�ت". �نداة �الب�ن ꬆ䖱تقلل 䖱ل䖱ح رام

– 1986 فبقية أإيال د�اغيردب/ �امييردق �ين ��ير��قم: أحإين "䖱حإين ب�بي��ن كتا�ياا أاليق دين �ا䖱يار�ت انداية �ا�اييني �البياح دكيان
دشخّيييييقات كيي���ر 䖱يين �إميييياركة أ�ير��قم، 䖱حإيين �البييان أإييال دزتبييادل �امييييإ�اقة �ل�حييياث 䖱يين اييييب��ت �قيينم د�ايذي ،"2022

�ا䖱ار�ت. �نداة �اتجرز눁قين �البانين أ�ر� 䖱ن د�حن �لى ل دكقفتح�و ��ر��قم 䖱حإن �البان ꬆ䖱يرة ر�نت �اتي �داقة ثقافقة

دكررꬆيتقانا أابꬆي�ن، 䖱ا�ا 䖱ن كل تحيرزره �ي د�ياركت ه، �ف�ين�ر د�ات��رع النمير "كاف" ��ر دا䖱ت �اذي �اكتاب، درꬆيت�رض�ذ�
فبقيين، إيين ددقو د�يييي�ر�ء �رب درفيياق دفبيانين لإيياء �قليم �البيان يين ꬆ䖱تلقحيييية 䖱قيياطت د�امييييارة، إيية د�اققو �البانية 䖱يياركي، �ي

. �䖱ار�تقاا �ر�إاا 130 أد ��رد 35 䖱قا�ل أ䖱ا�دن �䖱دع �اكتاببر �ر�ء دزإكن

�البياح ���يييل �اق�䖱قية �لإييال د䖱تاب�يية 䖱لا�يييرة ليى أ�يييرف�� �ايذ�ن ، 䖱تينرواا 22 �إمييياركة �ا䖱ييار�ت انداية �ا�اييني �البياح درحيييب
�مييييارك حقييّ �اخيييبر�ت، د�كتꬆيييياب �لهييار�ت اّيييييقل ر���ييية فر�ييييية �البندقيية �يي �اتيينرزب �رنيا䖱ج دزقيينم �الببييالي. �دا䖱يية فييترة اييي��ل
ليى �ا�ييير�ف �ايك �يي �إييا �البندقية، �ببيالي �يي �ا䖱ييار�ت انداية د�ل�إارزية �ل�ييارض�البقية ���رة �يي كا䖱ييل �يييهر 䖱يين�ر ليى �لتينرو�ن
فيي�ق، فإييا ا䖱يياا 21 أإييار�م تلليغ 䖱إيين �ا䖱ييار�ت �نداية د�لققإيين �يال��ابين �ابرنيا䖱ج �ييذ� دزرحيييب �ل�ييرض. �يي �اق�䖱قية �ا�إلقيات

https://www.amazon.com/Mohamed-Ahmed-Ibrahim-Between-1986-2022/dp/6148035448


تإلقييل �ليى �تطل�يييي�ن 䖱إيييين أد �انداقيية د�ا�لديييات د�ان�ل�䖱ااييييييقة، د�ا�إييييارة، �البيي�ن، 䖱جييييياطت �ييي د�زيية �إ�رفييية �تإت�يييي�ن د�اييذ�ن
د�اما�ات. �املاب اكافة 䖱لت�ح ��ة ت��قه �لل 䖱ن �لتنروين ��تقار دزتم �الار�ة. �انداقة �ملافل �ي �ا䖱ار�ت

�البقية إية د�اققو ��ر��قم أحإين 䖱حإين �البيان �ين �اخيا䖱س �ات�يادن د�اغيردب" �امييردق �ين ��ر��قم: أحإين �䖱يرض"䖱حإين �مييكل
الإهتإيين �اانꬆيييلة ��ير��قم. �ا䖱ييار�تي �البيان أإييال �ر�اييية حييي�ل �البقية إيية �اققو يين 䖱ؤايف�ييييا�ر ثاايّ دزتحييييإن أابꬆييي�ن، 䖱ا�يا
�ا䖱ييييييار�ت اندايييية �ا�ايييييييييني اللبييييياح �ااكيييييييتردني �ل�دييييييع �ل�يييييييرضييييييييبر ���يييييييييل �فتر�رييييييييييييقة �ييييييييي�ض��ايييية فقإكنهيييم �ل�يييييييرض، �رՌزيييية

nationalpavilionuae.org

䖱ين دونم �البندقة �ببالي �ي �ا䖱يار�ت انداة �ا�ايني اللباح ض�ارايمي �للي�و 䖱هام نهقان آل �نتحإين�ن ايل䖱ة 䖱ؤاꬆية دتت�لى
䖱ماركة �ل�ل�䖱اتح�ل 䖱ن ليزن آر䖱ي". �ي "أرابال-االي �䖱دع �ي ��اإاا 䖱قر�ا �ا�اني �الباح �إتلك كإا د�املاب، �القافة د��رة
�البيياح 䖱تاب�ييية أد ،nationalpavilionuae.orgااكييييتردني� �ل�ديييع �زييارة �ييرجى �البندقيية، �ببييالي �ييي �لتحييييينة �ا�روقيية �ا䖱يييار�ت �دايية

دت�زتر. د�نꬆتغر�م فبꬆل�ك لى �لتحنة �ا�روقة �ا䖱ار�ت انداة �ا�اني

-�نتهى-
بس: التصال رجى يي ااالإية، للسلل�ارات

آرتس �رنيدزك
+971 56 992 8442

NPUAE@brunswickgroup.com

UAEinVenice#ا�ام� �ااتمن�م د"ت�زتر" د"�نꬆتغر�م" "فبس��ك" لى ال䖱ار�ت �ا�اني �الباح تاب��� �ابقاش، �ي الإماركة

للمحررين: إالوإات

�ل�دع لى �ا�اااط تحإقل دزإكن �با. �اردمي �اصللي �للف �زارة �رجى د�اّ�ر، �اصللقة �القانات كافة لى الالع
�لتحنة. �ا�روقة �ا䖱ار�ت انداة �ا�اني اللباح �ااكتردني

ال�ابلة الاوام في إبراهيم حمد وإحمد لي�ون إايا تااون
�ل�دع: "�ي �䖱رض �ي )2007( �اابحاس �لغللة �اصخ�ر 䖱ن �الني ��ر��قم أحإن 䖱حإن تركقب أاب�ꬆن أ�ر�ت ،2014 ام �ي
نر��م �䖱رض"ط �ي ��ر��قم دن䖱ت ،2017 ام د�ي بي. أ�︇� نق�ز�رك �جا�䖱ة �الن رد�ق �رنا䖱ج تحإن �اذي �ل�رض�طفتتاحي"
�الني الإمهن �䖱ا�اا ار��ا �لدلى الإرة رمو �اذي �䖱ه، �اّا�ر د�اكتاب "2008 – 1988 �ا䖱ار�ت، �ي فبقة حركة تققضي اكببا:
فني تركقب ب�إل ��ر��قم �ا䖱ار�تي �البان أاب�ꬆن كللت ��ته، �ا�ام د�ي �الترة. تلك �ي �لتحنة �ا�روقة �ا䖱ار�ت �داة �ي �اتجرزبي
ردرة دال�ى كلير��ت ��لقن 䖱لل القين فبانين 䖱ع �بب �لى �بلاا إله م ددنو بي، أ�︇� الن �ط" "����ة: ل�رض �اغرفة �حلم
�ي تقن�إه تم أ䖱تار 5 �رتلاه �للغ تركقبي إل �ّبع ��ر��قم أاب�ꬆن كللت :2018 ام �ي 䖱قا�قإا. �ꬆدتات ��وتا د�قللا �قير

�لتحنة. �ا�روقة �ا䖱ار�ت �ي �مللي �الن اتارزخ �ر�اتها ن �䖱ا�اا كتا�اا لتكذاك
دأاو بي، أ�︇� - �القا�ي �ملإع

إرال�نين الى إبراهيم حمد وإحمد إاركي مجعي كرستيا�ا تااون

https://nationalpavilionuae.org/
https://www.facebook.com/NationalPavilionUAE
https://www.instagram.com/nationalpavilionuae/
https://twitter.com/pavilionuae/
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
https://nationalpavilionuae.org/?language=ar


�ل�يارض �ين 䖱ين ��ير��قم. أحإين 䖱حإين �إميياركة �ييادس"، فل�بيغ "�ي ليى فبقية إية دقو �ّيييلتها 䖱ياركي أ�ييرفت�ي ،2008 ييام �يي
�䖱ييييييرض أدل )2010 ا�رꬆييييييييير� اييي���ن، �يييييياايري، ꉃيييي )أ�يييه Vis Roborisييييييرض�䖱 ��ييير��قم فنهيييا د�يييييييييارك إييييية كققو لنهيييا أ�يييييييييرفت �ايييتي
،2017 ام د�ي 䖱اركي. �ي أ�حاا �تحرزره دا䖱ت د�للانقة(، )�انجليز�ة �الغة ثبا�ي ب䖱ّ�ر �كتبو 䖱صل�واا ا�رꬆر�، �ي الإجإ�ة
�ا䖱يار�تي �اتميييكقلي اللبيان تكرزإيياا �ꉃيي(، )آرت تحقية" �يندن "تحقية ب�بي��ن كيان �لدل �䖱رريييين: �يي ��ير��قم إييل 䖱ياركي دين䖱ت�ي
د䖱ييركي �ط�تإييياعي �ꉃيي )ꬆ䖱يييييرح د�䖱يييرض"��لقييات" �اليييني، 䖱جتإ�يييه ريييييإن البييانين أإييياطا تحييييييإن دديين �ييييرزف، حꬆييييين �ار�حييييل
�ييرزف دحꬆييين �اꬆيي�ني �ييرزفدلينا )حꬆيين �اخإꬆيية" �البيانين "䖱جإ�ية �ين �ل�قيال ��كيسفجيي�ة �اذي �ꉃي(، �البي�ن،
د�انجليز�ة �ا�روقة �االغتين �ل�رض��ن�ر در�فق �ا䖱ار�تقين. �البانين 䖱ن �ابااضئ د�القل ��ر��قم(، أحإن د䖱حإن كا︇م د䖱حإن
��ر��قم �اك �ي �إن �مللي، �القا�ي �الني �لمهن �ي �ار�ة درإتشخّيقات 䖱اركي �ي ننإتها �اتي �ا�ا䖱ة �ال��ر�ت 䖱ن دالꬆلة

دأاب�ꬆن.

اللنان: حول
إبراهيم حمد إحمد

ثإانقنقات أد��ر �ا䖱ار�ت �داة �ي �ل�ا�رزن �البانين 䖱ن �لدل �القل أ�باء أحن �ا䖱ار�ت( ،1962( ��ر��قم أحإن 䖱حإن �ن �ل
�رزف دحꬆين �ا�ꬆني دلنا �رزف حꬆن 䖱لل �ل���وين، �البانين 䖱ن 䖱جإ�ة �لى �نتمي �ار� فبان د�� �لالضي، �اقرن
اللب�ن �ا䖱ار�ت �إ�قة �ي 䖱ؤاꬆاا ح��ا دأ�لح �رزف حꬆن �ار�حل �البان ��ر��قم �اتقى ،1986 ام د�ي كا︇م. د䖱حإن
لنها �اتي �لتببة �اقانة لت �كو 䖱تببة د�ر�كات �ن�دات �نماء نح� �لب�ياة �البقة ���䖱ته 䖱ن �نطلق حقّ �اتمكقلقة،

�ا䖱ار�ت. �نداة �الني �لمهن 䖱ل䖱ح رام �ي 䖱ح�ري �ندر �اق�م �حطلع �اذي �ا�ن�عي تأاس�ملتإع

�البقة ��ر��قم 䖱إاراات 䖱ن ق�� ثلثة �طى "با�ر"، ب�ب��ن �䖱رراا اللب�ن �اماردة �اتحافت䖱ؤاꬆة 䖱ارس2018، د�ي
�䖱رض 䖱ؤ�ر�ا �إلت �الر��ة، �ل�ارض 䖱ن �ا�ن�ن ��ر��قم أدام ددن �اقاامي. ح�ر �امقمة �البقة إة �اققو ��ر�ف تحت
Cuadro �䖱رض �ي �الر��ة �ل�ارض 䖱ن دالꬆلة ،)2019( �ꉃي �ي �눁قبي ا�ري �اايري �ي �ا�ين" د䖱قلة �اللن �ين "�لꬆافة

.)2013 ،2015 ،2016 ،2018( �نꉃي �الني

�ا�روقة �لإلكة �ي �ا�ل" �كس "��يرت د�䖱رض ،)2020( �لتꬆادطة �لحلار حن�قة �䖱رض �ا�ا䖱ة �البقة �لإال دتحم
"�ن�ا �رنا䖱ج �تكلقف بي، أ�︇� �ي ���ن 䖱ن�بة ا�ق �ي ،)2019( �القااة د�ن�رزة �ا�ل، ملافنة �للكقة �اهقئة - )2020( �ا����ꬆة
䖱ن �تكلقف بي، �أ�︇� �ارزم �يزرة �ي �ارك ابتر�ل رزم ،)2019( ب��ن �ندن د�䖱رض بي"؛ أ�︇� "ل�ل 䖱لا�رة رإن د�اك ،"21
�تكلقف بي، أ�︇� �ي �اطلقة �لقلة �امقخ 䖱ن�بة �ي �لالال حن�قة د�䖱رض بي"؛ أ�︇� "فن 䖱ع دواامر�كة �ا�قارزة �ان�ر �ركة
�اماردة 䖱ؤاꬆة 䖱ن �تكلقف �ااماردة، �لرزجة ااحة �ي �الر䖱ة، �بت د�䖱رض )2018(؛ �اصلقة الخن䖱ات بي أ�︇� �ركة 䖱ن

�䖱رض"با�ر". رإن اللب�ن،

�ي "2008-1988 �ا䖱ار�ت، �ي فبقة حركة تققضي اكببا: نر��م "ط �䖱رض فتمإل �البان فنها �ارك �اتي �الإاقة �ل�ارض أ䖱ا
دوببالي ،)2015( �اك� �إن�بة �اايري �اي �ي طاق" تل ط �اتي �ا���� "�لة د�䖱رض ،)2017( بي أ�︇� نق�ز�رك �جا�䖱ة �الن رد�ق
د2007( د2003 1993( �اماردة دوببالي ،)2009( �البندقة �ببالي 䖱ن 53 �اي د�اندرة ،)2016( ك�تتضي 䖱ن�بة �ي ��䖱زررس ك�تتضي-
��ن 䖱ن�بة �ي 䖱ق��زم ك�نꬆت 䖱تحف فنها �إا د�انداقة، �مللقة �ل�ارض 䖱ن ن� �لى �رافة د2002، 1993 ا䖱ي �كا دوببالي
�ي اللب�ن ابتار� د䖱ركي ،)1998( �اررس �ي اللب�ن �ا�الي ا��فقغ د䖱بتنى د2005(، 1996( اللب�ن �اماردة د䖱تحف ،)2005(

.)1990( ام �إ�اك� �اꬆا�ق �ا�ꬆفقتي �طتحا� �ي �اتمكقلقة اللب�ن �ا䖱ار�ت د�䖱رض�إ�قة ،)1995( ام ��ابن�



اللب�ن �ا䖱ار�ت �إ�قة �ي ح��ا أ�لح ددن د2001، 1999 ا䖱ي �اماردة �ببالي �ي �لدلى �ابحت �ااية لى ��ر��قم حّل كإا
�ادا䖱ة �ر�䖱ج 䖱ن �ا�ن�ن �ي د�ارك .1997 ام �ي اللب�ن ��رفكان 䖱ركي �ي �الن 䖱رام دأاس ،1986 ام 䖱بذ �اتمكقلقة
لي )2015(؛ �ꉃي A.i.Rد ،)2016( �اهبن ك�تتضي-��䖱زررس، �ببالي �اها�ئ، �ملقط بر �الن تلا�ل �اك �ي �إا �البقة،

.)2000-1998 ،1996-1994( ��ابن� ابتار�، دك�نꬆتبتردم )2009( فرنꬆا ��ج�ن، ك�ن�ꬆرتق�م،

اللب�ن �اماردة د䖱تحف اللب�ن �اماردة 䖱ؤاꬆة �اك �ي �إا �ار�ة، �داقة فبقة 䖱جإ�ات �لى �البقة ��ر��قم أإال د�نحإت
دك�نꬆتبتردم �اندحة، �ي �الن�ّ اللن �ا�رꉃي د�لتحف �اماردة، �ي اللب�ن �ار�قل د䖱ؤاꬆة �ꉃي �ي �إقل فن د䖱جإ�ة

�اررس. �ي ��䖱لقند ��رج د䖱ركي ابنن، �ي �ابر�طاني د�لتحف ابتار�،

�ي حااقاا م دزققو ��ر��قم ��إل ��ر��قم. 䖱حإن أحإن �امهير �البان أإال لى �ꬆلط�اح�ء �لبب ا�ري �ل�ا�ر �䖱رض�البان
�لتحنة. �ا�روقة �ا䖱ار�ت �نداة ��رفكان 䖱ن�بة

لي�ون إايا اللنية اللّيمة ان �بية
د䕻ي بي، أ�︇� نق�ز�رك �ا�䖱ة �ي �البقين �اققإين درابꬆة بي أ�︇� نق�ز�رك �جا�䖱ة �الن ارد�ق �اتبلقذ�ة �لن�رة 䕻ي أاب�ꬆن 䖱ا�ا
رՌزة �لل 䖱ن د�ا�ن�قة �الحلقة ꬆ䖱انها بي أ�︇� نق�ز�رك �ا�䖱ة دتمكل �انꬆانقة. د�ا�ل�م ال��ب �ا䖱لة �حلقة �ا�䖱ة
䖱ا�ꬆتير �رنا䖱ج داتطلق �ا䖱ار�تقين، �البانين أإال �م نح� �ه���ا �الا�䖱ة دت���ل د�اتمّّات. �القافات 䖱ت�ن�ة
�ي د�مللقة �ا�القة �ال��ر�ت دزن䖱ج �اتمّّات بي أ�︇� نق�ز�رك �جا�䖱ة �الن رد�ق دزروط �لقلل. �ا�ام �ي �الإقلة �الب�ن
�اꬆب�زة. د�ان-كل�� كررꬆت� �ااية 䖱ن�لل �ابا�ئين �البانين �م �لى �رافة �لمردع، دꬆ䖱احة �الن رد�ق 䖱ن كل �ي �䖱ارره

تنꬆقق لى أ�رفت ددن �اتركق눁قة. �لإال دفب�ن �البقة �ملتإ�ات 䖱جالي بر �ل�ارض ���رة �ي �اط�زلة �مبر�تها 䖱ا�ا دتتإيز
لى داام تركقبي إل رإن نا�ئين فبانين أر�ꉃة �ين �إع �اذي تأ䖱لقة" "ار��ات �䖱رض أحنثها 䖱ن كان �ل�ارض 䖱ن �ا�ن�ن
نق�ز�رك )�ا�䖱ة د�اتتار" "�اꬆلف اللبانين ال䖱ر�ء" "䖱ر��ا �䖱رض �ا�ر�فقة 䖱مارر�ها دتحإبت �اغا䖱ر. �اتجرزبي �لله�م
تققضي اكببا: نر��م "ط د�䖱رض ،)2016 بي، أ�︇� نق�ز�رك )�ا�䖱ة �الن�ن ان�انا �لار�ف" "د�م د�䖱رض ،)2015 بي، أ�︇�
أ䖱ا .)2019 �الن، رد�ق فبقة، )دقإة د�䖱رض"�زإ�ن" ،)2017 بي، أ�︇� نق�ز�رك )�ا�䖱ة "2008-1988 �ا䖱ار�ت، �ي فبقة حركة
�القا�ي: ع د�ملإو "�البان�ن فنها �إا �ا䖱ار�ت، �داة �ي �لماررع 䖱ن ن� �ي رقلة فبقة دقإة كانت فقن �الا�䖱ة، �ارج نمااها
ا䖱اا 30 لنة �ات눁قان ن لارة د�� ،)2018 بي، أ�︇� �القا�ي، ع �ملإو كتاب، ��ن�ر 䖱ع �الني، �اتقققم )رابꬆة �الن��ات"

. �䖱ار�تقاا فباناا 18 �إماركة

إاركي مجعي كرستيا�ا ان �بية
�الن 䖱جتإع �ي د�اكتا�ة �اا�إل حافلا �للا دتإتلك دويردت، �ꉃي �ين تققم د�ارة، إة ددقو فبانة 䕻ي 䖱اركي �ي كررꬆتقانا
�الن رد�� 䖱ن ن� تجإع رم �اذي ،)2012 - 2008( �ادس" فل�بغ "�ي �䖱رض لى �البقة إة �اققو 䖱اركي �ي كانت �ا䖱ار�تي.
ترتبب �ا�ة �ا䖱ار�ت: �داة �ي فبقة إة دقو �ّلتها أنمطتها دتمإل �رزف. حꬆن �الار� �ا䖱ار�تي �البان ح�ل �ا䖱ار�تقين �الّري
فر�ي ��ن�ر أدل دزر�فقه �ليردع، �قمة �ا䖱ار�تقة اللبانة فر�ي رض䖱ؤاسضي أدل د�� ،)2020 اللب�ن 䖱ر��ا )䖱ركي �لحلقة
�ꉃي )آرت تحقة" �ندن دتحقة 2017(؛ بي أ�︇� )فن �ابا�ئين �البانين دآفاق: 䖱اركي؛ �ي حررته الإيردع، �البقة �لإاراة ن
د䖱ركي �ط�تإاعي �ꉃي )ꬆ䖱رح ا䖱ة �ّ��قة �ꉃي2017(؛ �الب�ن، د䖱ركي �ط�تإاعي �ꉃي )ꬆ䖱رح "��لقات" د�䖱رض 2017(؛



آل �لقلة �ن الطان �ن ���ن �امقخ اإ� را�ة تحت �ال䖱حند�ة"، "أ.ع.م لبّة �طفتتاحقة د�انسخة ،)2015 �ꉃي �الب�ن،
�نꉃي �الب�ن د䖱ركي �ط�تإاعي �ꉃي )ꬆ䖱رح د"�ا�قل/�الꬆن" �ابا�ئين؛ د�اخلقجقين �ا䖱ار�تقين اللبانين �ااتردزج �ل�بقة نهقان،
كل در�فق �اخلقج، �دل �ي �الꬆن اغة در�ءة 䖱له�م لى �اح�ء �ꬆلط تارزخي درض ،)2013 بي، أ�︇� نق�ز�رك د�ا�䖱ة
�البان أدا䖱ه فر�ي �䖱رض أدل ،)2009 �ꉃي �ل�ا�ر، 1x1( �اصللي �لؤتإر د 䖱اركي؛ �ي نحررتهإا كتا�ين ��ن�ر �ل�ررين
�ركي �䖱رض د�� ،)2009 �ꉃي ، �اقإبتا )�اايري Re-Source �䖱رض د �البقة؛ ꬆ䖱يرته أد�اط �لل �رزف حꬆن �ار�حل

د�ابا�ئين. �املاب �ا䖱ار�تقين �البانين لى �ااكا䖱ل

ننر د�هة تقنم 䖱ا د�االاا �مللي، �الني د�لمهن �ا䖱ار�تقين �البانين لى �انتنام 䖱اركي �ي تكتنها �اتي �اتحرزرزة �ل��� تركي
أإال تتبادل �اتي 䖱اركي �ي دّاان 䖱جإ�ة اللب�ن �اماردة نمرت䖱ؤاꬆة ،2016 ام د�ي �البقة. 䖱إارااتهم ح�ل نقن�ة

�لالضي. �اقرن ثإانقنقات �ي حꬆن�رزف �ا䖱ار�تي �البان

البندقية بينالي في االحدة الاربية ااإارات لدولة الوطني الجناح ان �بية
䖱ن د�ا�إارة �الب�ن ح�ل �لردزة �اقّص�ير لى تꬆلقط�اح�ء �ي �البندقة �ببالي - �ا䖱ار�ت انداة �ا�اني �الباح رՌزة ل تتإلو
ة ّو 䖱ب 䖱قن䖱اا �البندقة، �ببالي �بنإها �اتي �انداقة د�ا�إارة �الب�ن �䖱ارض �ي 䖱ماركته �لل 䖱ن �لتحنة �ا�روقة �ا䖱ار�ت �داة

ز. 䖱تإيو 䖱حلي 䖱بن�ر 䖱ن �الار�ة �انداقة تꬆتحقف�ال��ر�ت �ل�ارض�اتي تبنقم طات�ر�ض䖱لا�قم �لꬆت�ى رفق�ة

�الباح �ق�م �انداقة، �القافقة ات ّو �لب دأ�ر� أ�م أحن ، �البندقة �ببالي �ي د�ا�إارة اللب�ن �ل�رض�اندلي 䖱ن �درة كل د�لل
دتبلقذ ر�ت �اتّ�و ا�رع �䖱هم �ت�ادن حقّ �لꬆا�إين، د�ل�إارزين �البانين 䖱ن دتكلقفنملة فبقين دقإين �ت�قين �ا�اني

�ا�الي �ا�عي دتراقخ ت�يزي نح� �للذداة �لꬆاعي 䖱ن �نطلداا اها، �䖱ارضدكتب䖱رفقة بهنفتط�زر �ال�䖱ة د�انر�اات �ل�حاث
�ا䖱ار�تي. �القا�ي �لمهن ح�ل

�ي �اتجرز눁قين �البانين 䖱ن �ن��ةا �القا�ي �لمهن ر�ت تط�و �ا�اني تبادات�䖱ارض�الباح ،2009 �ا�ام �ي �لدلى �لماركة د䖱بذ
"أرض ب�ب��ن �䖱رراا �ا�اني �الباح �حتحن ،2021 �ا�ام د�ي د�لتب�ع. �ل�ا�ر �القا�ي �لمهن �لى دد��طا �ا�مرزن �اقرن
䖱ا�ة ت�فير ح�ل 䖱لتكر�ا �حلاا م دنو د�اذي تير��䖱ت�، دكقنقتتضي �ل�ر د�ال �ل�إارزن �البقين �اققإين ��ر�ف تحت اننة"

�الباح فا� ددن �ا䖱ار�ت، �داة �ي �اتر�ثقة �اꬆلمة ��䖱دع �ي �ل����ة د�ل�ا�ن �للح 䖱ن الاإبت䖱ّب�ة �ن�لة ꬆ䖱تن�䖱ة
. �البندقة �ببالي �بنإها �اتي �ل�ارض�انداقة �ي �ا�ا�رة 䖱ماركته ل �لو ب�ن䖱ا ،2021 �اذ�بي �لان �جااية �ا�اني

�مللقة �ملتإ�ات 䖱ع �ا䖱ار�ت انداة �ا�اني �الباح �مارك �البندقة، �ببالي �ي تقام �اتي �ل�ارض�ا�ابقة 䖱ن كل 䖱ع دتي�䖱باا
䖱هبقة. د�لقفرصإل ا䖱ة �ر�䖱ج تبنقم �لل د�اك䖱ن �مللقة، د�ا�ن�قة �القافقة �اقطاات نإ� �م �ي �ا䖱ار�ت �نداة
اا�إ�� �اذ�ن د�امركاء د�الاحلين �البقين د�اققإين �ل�إارزين د�لهبناين �البانين 䖱ن د�ا�ة 䖱جإ�ة 䖱ع �ات�ادن �لل د䖱ن
أتاح �اذي �اꬆب�ي، �البندقة" �ي �اتنرزب "�رنا䖱ج �تبنقم �ا�اني �الباح دام �لارقة، �اꬆب��ت ا��ل �䖱ارره د�م تط�زر �ي
�القا�ي. �اقطاع �ي �بجاح حااقاا 䖱نهم �ا�ن�ن ��إل حقّ �اذ�ن ، 䖱تنرواا 200 䖱ن لكثر �ا�إلقة �اخبر�ت د�كتꬆاب فرص�اتنرزب

ض �لل�و 䖱هام نهقان آل �نتحإن�ن ال䖱ة 䖱ؤاꬆة دتت�لى روحقة، �ير ꬆ䖱تقلة �ا䖱ار�ت䖱ؤاꬆة انداة �ا�اني �الباح ��تبر
د�املاب. �القافة د��رة 䖱ن �نم �البندقة �ببالي �ي �ا䖱ار�ت انداة �ا�اني اللباح �ارامي



نهيان آل حمدان بنت سلإة إؤس�ة االوض- ان �بية
�ي �طاتلإار �لل 䖱ن �لتحنة �ا�روقة �ا䖱ار�ت �داة ꬆ䖱تقلل �ي "�طاتلإار �لى نهقان آل حإن�ن �نت ال䖱ة 䖱ؤاꬆة تꬆعى
د�القافة د�الب�ن �ات�لقم 䖱جاطت �ي �لتإيزة �للا�ر�ت د�م تط�زر لى �لؤاꬆة ت�إل �اهنف �ذ� داتحققق �ا눁مري". �ا�بّر

. د�اصلة د�اتر�ث

والشباب الثلافة وزارة الداام- ان �بية
لى �مللية �اꬆقااات ددرع �للا�ر�ت �الق �لل 䖱ن �انداة �ي د�الني �القا�ي �لمهن ت�يزي لى د�املاب �القافة د��رة ت�إل
تمييييييرر�ات �ييييييقا�ة يييين فحيييييييلا الندايية، �ا�إيييالي �مللييي �ابيياتج �ييي �ايييييها䖱ه د�زييا�ة د�ا�ن�قيية �القافقيية �اّيييييييباات دطييييياع تبإقيية

�لتحنة. �ا�روقة �ا䖱ار�ت �داة �ي �الم �ّباة ترتقي داقااات�ن�نة

دت�يييييزي �اقطاييييات 䖱متلييف �ييي �در�ييييم تل�قييل ييييبر دييينر�تهم، د�اييييييتلإار �امييييييلاب تإكيين ꬆ䖱ييييييؤداقة د�امييييييلاب �القافييية د��رة تت�ليى
�انداة. �ي �اتبإ�زة �لꬆيرة �ي �الرصالإꬆا�إة د䖱بحهم 䖱متللة، �بر�䖱ج �اقر�ر �بع �ي دو�ر�كهم رزا�تهم،

البندقية بينالي ان �بية
حقيّ ، القياا �لر�䖱دية �القافقية �اتنييا�ر�ت أيرق أحيين �اتلياره د�ايي�ة بꬆييإ�ة �حنييى د�اقي�م ،1895 يام �البندقية �ببيالي �نطلق
د�اققإييين اللبقييين �ا��يياا د䖱حيييييي�ر�ا �الحلقييية، �القافقييية �انر�اييييييات الق�يييية �ييي �ارزا��يية 䖱كانتيييه 䖱ؤكيييين�ا �يياالإقع ترحييييييب ة ّو 䖱ب �قيييينم
䖱يين د�اييي�ة الꬆيييلة تحتيه تبحيييي�ي حقيّ �ل�ا�يييير، �اليين 䖱ميييهن �يي �الن�ينة �ات��هيات طكتمييياف �ياالب�ن �لهتإيين 䖱يين د�ييير�م
�اييردص)1999(، ،)1932( �اꬆييييييببإا ،)1980( �ل�إارزيية �اهبنايييييية ،)1895( �البيي�ن د䕻ييييي: 䖱تمّّييييييية، دطاييييات ييييبر �ال�ااقييات
تمللت �اتي د�لحن�ث �ال�ااقات ت�ثقق دتم د�اتنرزب. �ل�حاث د䖱إاراات أنميطة �انب �لى ،)1934( د�لꬆيرح )1930( �ل�اققى
�لركيي. �قار��ني �باح 䖱كتلة دكذاك �االبندقة 䖱ار�ير� �ي �ل��ي��ة �اتارزمقة �لر�يقف يات 䖱حل︇� ريإن �البندقة �ببالي تارزخ
ى تلنو �ل�ييييرة، �اꬆيييب��ت د�يي .1998 ييام 䖱بيذ تبنقإهيا دارزقيية �قكلهيا رييييإن تغقيير�ت �يييهنت فقيين ال�إييارة، �انداقية �ل�ييارض أ䖱ييا
د�لꬆييييات �لؤتإيير�ت 䖱يين د�ير�يييا �الببيالي(، )كلقية �اتنرز눁قية د�ايبر�䖱ج �ات�لقإقية �لنمييييطة طاتحيييييافة �ن�ينة رՌزية �البندقية �ببيالي

䖱ارك�. اان ااحة �ااقرب䖱ن ��اتببقان، كا �ي 䖱قره 䖱ن �ابقاش�نطلداا


