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  الفوري للنشر
 

معرض"حجرة، ورقة،  لتدعمالفن جمیل تشارك الجناح الوطني لدولة اإلمارات 
 2017مقص: ممارسات اللعب واألداء" في بینالي البندقیة 

 
للجناح الوطني  الفن جمیل اإلعالن عن دعمھا یسر :2017مایو  3 اإلمارات العربیة المتحدة، دبي،

لة اإلمارات العربیة المتحدة الذي یشارك بمعرض "حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب لدو
وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفّوض  .2017في بینالي البندقیة واألداء" 

الرسمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في بینالي البندقیة بدعم من وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة، 
مایو  12إلى  10(االفتتاح الرسمي من  2017نوفمبر  26مایو إلى  13یُقام خالل الفترة من و

2017.( 
 
فترة بحث مكثفة مدتھا لدعم  الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  مع الفن جمیل تتعاونو

المواد التاریخیة واسعة من و ستة أشھر في الفترة التي تسبق المعرض، إلستكشاف مجموعة غنیة
وجھات و بیة المتحدة، باإلضافة إلى حواراتعلى أسس حركة الفن المعاصر في دولة اإلمارات العر

 .نظرجدیدة
 

الجناح الوطني لدولة العمل مع كان : "جمیل المدیر التنفیذي للفن كارفر، أنطونیاومن جھتھا قالت 
وأنا متحمسة  ،ممیزا و مجزیالتطویرالبحث لھذا المشروع  القیّم الفني حّماد ناصراإلمارات العربیة و

فتتاح في البندقیة شخصیا. تلتزم الفن جمیل بالتعاون الدولي والشراكات االلرؤیة النتائج النھائیة في 
 معمع المؤسسات الفنیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، لذلك یتناسب ھذا المشروع بشكل جید 

 بشكل عام".برامجنا 
 

"حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب المنشورالمرافق للمعرض  نشرالبحث فيیقتصر ولن
الذي  بدبي و فنونجمیل للمركز مكتبة ومركز أبحاث فحسب، بل سیساھم أیضا في إثراءواألداء" 

جلس التعاون الخلیجي. تاریخ الفنون في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ودول م یركز بحوثھ حول
جزء من مركز جمیل للفنون في ، ك2018األبحاث في شتاء  ومركز المقررأن تفتتح المكتبةومن 

 نشاء حالیا في جداف، على خور دبي.الذي ھو قید اإلدبي، و
 

"حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب واألداء"، الذي یُقام ض ویدورالموضوع الرئیسي للمعر
مفھوم "المرح" أو "اللعب" باعتباره حلقة حول استكشاف تحت إشراف القیّم الفني حّماد ناصر، 

للجناح وصل تجمع بین العدید من األجیال الفنیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. و كما ذكر عن  
ما ھو ، یحاول المعرض إیجاد إجابات لعدد من األسئلة المتداخلة وھي: الوطني لدولة اإلمارات 

 الفنیة؟ وكیف وأین یتعزز؟ وما ھو دوره ؟ مصدر "المرح" في الممارسات
 

ویضم المعرض مزیجاً من األعمال الفنیة بما في ذلك أعمال تكلیفیة وأعمال قائمة وإنتاجات إبداعیة 
 نجوم الغانموھم یتخذون من دولة اإلمارات مقراً لھم، جدیدة ألعمال فنیة مفقودة لخمسة فنانین 
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وتتناول أعمال ھؤالء الفنانین . محمد یوسف والدكتور یان شیھالنتو فیكرام دیفیتشاو سارة الحدادو
 مفھوم اللعب من زوایا مختلفة بما فیھا الحركة واإلیقاع والشكل والزمان والمكان. 

 
، والفنانین ومجتمعھم األوسع، في حماد نصارجنبا إلى جنب مع القیم  أونس قطانوعملت الباحثة 

ویعمل المنشور والبرنامج المصاحبان كمواقع إضافیة تطویر البحوث المصاحبة للمعرض. 
 للمعرض واللعب.

 
 روكني ھایریزاده ورامین ھایریزاده وحسام رحمانیان المقیمین في دبي ھذا وقد تم تكلیف الفنانین

صفحةً وھو عبارة عن سلسلة من الرسومات ولوحات كوالج، تم تصویرھا  30لتطویر عمل فني من 
عي، سیتم نشرھا في الكتاب المرافق للمعرض، بحیث تضیف مساحةً جدیدة إلى كفضاء للحوار اإلبدا

المعرض للتعمق في محاوالت فھم مفھوم المعرض من زوایا إبداعیة أخرى على المستویین النصي 
 والتصویري. 

 
سلسلة من القصص القصیرة المعاصرة لیتم نشرھا في  دیباك أونیكریشنانوعلى جانب آخر، كتب 

"مجلّة وتد" بمشروع یستعرض مساحات غیر رسمیة عن مفھوم عرض، في حین تساھم كتاب الم
"اللعب" في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وسیتواجد كال العملین فعلیاً داخل مساحة معرض 
الجناح الوطني. وسیتم ضّم ھذه االستجابات اإلبداعیة تجاه موضوعات المعرض إلى جانب سلسلة 

األصلي للعب في دولة اإلمارات المصدر مرتضى فاليستكشف المؤرخ الفني من المقاالت. وی
المتخصصة في . أما وعبدهللا السعدي حسن شریفالعربیة المتحدة مع التركیز على أعمال الفنانین 

الصحفي فستكتب عن مرونة ومساحات االنتماء، في حین سیساھم  أوزما ریزفيعلم اإلنسانیة 
بمقالة عن الكریكت والتي تستكشف تاریخ الكریكت وقصصھ في دولة  عثمان سامي الدین

تحلیال مفّصالً عن الموسیقى اإلماراتیة األفریقیة واأللعاب الشعبیة.  عائشة بالخیراإلمارات. وتقدم 
بحثاً عن األندیة االجتماعیة في أبوظبي التي  میساء القاسميو ریم فضةوستكتب القیمتان الفنیتان 

 ".2015ھا أثناء رحلة إشرافھما الفني على معرض "تعابیر إماراتیة تطرقتا إلی
 
للمشاركة في  المؤسسات الثقافیة في اإلمارات العربیة المتحدة التي دعیتتعد الفن جمیل واحدة من  و

الحوار القائم حول موضوعات معرض الجناح الوطني لتنظیم عدد من األنشطة والفعالیات المدرجة 
مؤسسة "مشاركة كل من  للجناح الوطني لدولة اإلماراتتأكد حسب قد برامجھم. وجندة ضمن أ

 تشكیل" "و و"السركال أفنیو" "رواق الفن بجامعة نیویورك أبوظبي"و الشارقة للفنون"
 .كلیّة سنترال سانت مارتینز للفنون والتصمیم"و" و" "421"معرض و "مركز مرایا للفنون"و

 
واحد من أول المؤسسات غیر عن  2017دبي  –أعلنت خالل أسبوع الفن و كانت الفن جمیل قد 

 تعرض منظّمة معارضو سیقدم المركز  دبي. فيللفنون  جمیل مركز المعاصرة في دبي،  الربحیة
. و قد والعالم المنطقة لفناني وجماعیة فردیة معارض إلى باإلضافة جمیل الفن مقتنیات أعماالً من

 على ممتّدة طوابق ثالثة یضم المركز الذي بتصمیم البریطانیة أركیتیكتس سیري شركة  ُكلّفت
 باإلضافة والبحثیة التعلیمیة للمبادرات وجھة مربع لیكون متر 10,000  مساحة بناء تقدر بإجمالي 

 . وعالمیة وإقلیمیة محلیة ومؤسسات وقیمین فنانین مع بالتعاون یفخر الذي الثقافي برنامجھ إلى
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 إنتھى
 

  
 وسائل على الحوار ومشاركتنا www.artjameel.org: زیارة المعلومات ، یرجى من للمزید

: تویتر|  Art Jameel:بوك الفیس|  Art_Jameel@:انستغرام: اإلجتماعي  التواصل
@Art_Jameel  |#artjameeldxb 

 
 نبذة عن الفن جمیل

مبادراتنا حالیاً الفن جمیل مؤسسة غیر ربحیة تدعم الفن والفنانین والمجتمعات اإلبداعیة وتشمل 
إدارة مدارس الفنون التراثیة وبرامج الترمیم، باإلضافة إلى برامج فنیة وتعلیمیة متنوعة لكافة 

األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، وفي الوقت الذي تشھد فیھ 
 أي وقت مضى.المجتماعات تغیرات وتحوالت ھائلة، أصبح ھذا الدور أكثر أھمیة من 

 
تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف 

فكتوریا وألبرت ومدرسة األمیر تشارلز للفنون التراثیة. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة 
ثة، وتشجع ریادة األعمال مع األفراد والمؤسسات لتطویر برامج مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدی

   www.artjameel.org والتواصل الثقافي.
 

 نبذة عن الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في بینالي البندقیة
اإلمارات،  یھدف الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة إلى دعم ممارسات الفنون في دولة

 من خالل المشاركة في بینالي البندقیة وخلق حوار ثقافي بنّاء بین دولة اإلمارات والمجتمع الدولي.
 

، من خالل الجناح الوطني في الدورة 2009بدأت مشاركة دولة اإلمارات في بینالي البندقیة في عام 
 2016للمعرض الدولي للفنون، وتواصلت المشاركة في الدورات الالحقة. وشھد عام  53الـ 

 . 15المشاركة الثانیة لدولة اإلمارات في المعرض الدولي للعمارة في دورتھ ال
 
المعرض الدولي للفنون في  المشاركة الخامسة للجناح الوطني لدولة اإلمارات 2017یمثل عام و
(العرض الخاص خالل  2017نوفمبر  26مایو إلى  13في بینالي البندقیة خالل الفترة من  57الـ

، الذي یتیح فرص تدریب ”وینظّم الجناح "برنامج التدریب في البندقیةمایو).  12-10الفترة 
قیمین في الدولة ممن لدیھم شغف تجاه الفنون والعمارة، حیث سیقضون فترة تدریبیة للمواطنین والم

 لمدة شھر كامل في مدینة البندقیة، وسیعملون خاللھا كمشرفین على الجناح.
 

تتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان مھام المفّوض الرسمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في 
وتتولى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان . من وزارة الثقافة وتنمیة المعرفةبینالي البندقیة بدعم 

مھام المفّوض الرسمي للجناح الوطني لدولة اإلمارات في بینالي البندقیة بدعم من وزارة الثقافة 
 وتنمیة المعرفة.

 
 

http://www.artjameel.org/
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
https://twitter.com/art_jameel?lang=en
http://www.artjameel.org/
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 نبذة عن مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان 
إلى "االستثمار في مستقبل دولة اإلمارات العربیة المتحدة تسعى مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نھیان 

من خالل االستثمار في العنصر البشري". ولتحقیق ھذا الھدف تعمل المؤسسة لتطویر ودعم 
  المبادرات الممیزة في مجاالت التعلیم والفنون والثقافة والتراث والصحة.

 
 نبذة عن وزارة الثقافة وتنمیة المعرفة

ارة الثقافة وتنمیة المعرفة بھدف استثمار طاقات الشباب، ورعایة المبدعین تم استحداث وز
واحتضان الموھوبین الشباب وتوجیھم بما یحقق التنمیة المجتمعیة الشاملة مع الحفاظ على الھویة 
الوطنیة، وكذلك إحیاء التراث الوطني، وتوثیقھ. وفي إطار ذلك، عززت الوزارة مستوى الوعي 

ثقافیة االجتماعیة، في الوقت الذي تحرص فیھ على تشجع االبتكار وإثراء التواصل بالممارسات ال
وتواصل الوزارة تطویر إطار عمل متكامل لتوفیر كافة المعلومات التفصیلیة المتعلقة بثقافة   الثقافي.

لیات الدولة وتنمیة الشباب والمجتمع. وعالوة على ذلك، تقوم الوزارة بتنظیم الفعالیات وتطویر اآل
 الالزمة لتحقیق أھدافھا المنشودة.

  
 للمزید من المعلومات عن الفن جمیل، الرجاء التواصل مع عبیر بن بشیر

+971551012621  
 a.bechir@alj.ae 

 


