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الخـــــــــــــليـــــــــــج
و مــــــحيـــــــــــــطه

يــر املجـــلس الوطني للثقافة و الفنــون
واآلداب أن يعلــن عــن مشــاركته الســنوية
الثالثــة يف معــرض العــارة الــدويل الخامــس
عــر – بينــايل البندقيــة .يســرجع الجنــاح
الــذي يحمــل اســم “الخليــج ومحيطــه” حــدود
دولــة الكويــت القدميــة وســط هيدروغرافيــا
الخليــج العــريب  /الفــاريس املتنــازع عليهــا
ويقــرح مخطــط شــامل جديــد للمنطقــة.
ويــروي الجنــاح الكويتــي قصــة جــزر الخليــج
و مــا تخبئــه مــن إمكانــات ملــروع إقليمــي
مشــرك وســط منطقــة ميزقهــا االنقســام املــادي
والديني والسيايس.

مشاركة دولة الكويت في معرض
العمارة الدولي الخامس عشر –
بينالي البندقية

الجنــاح ،الــذي يقع يف قســم األرســنال ،ســيعرض
كتالوجـاً يــروي قصــة أكــر مــن ثالمثائــة جزيــرة
يف الخليــج وأحوالهــا .باإلضافــة إىل هــذه الباقــة،
ســيتناول الجنــاح مقرتحــات تصميميــة ملجموعة
مــن هذه الجــزر لتوضيح كيفيــة تطبيق مخطط
رئيــي عــر هــذه امليــاه املتنــازع عليهــا والتــي
أعدتهــا مؤسســات معامريــة شــابة و مرموقــة
يف املنطقة.

التصميمات المعروضة
من كل من—
مكتب  AGiالمعماري
بهيموث بريس و
ماتيو مانيني
ديزاين إيرث
مكتب
 ESASالمعماري
فورتونيه بنيمان
مع ستوديو باوند
PAD10
X-Architects

وتــدرس هــذه النســخة ،الثالثــة ضمــن سلســة األجنحــة املعامريــة التــي
تستكشــف هويــة الكويــت الوطنيــة ،دور الكويــت يف املنطقــة كجــزء مــن
محادثــات أكــر نحــو إرســاء الســام والتعــاون .ونظ ـرا ً لســبقها يف هــذا املجــال،
أقــدم املجـــلس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب باختيــاره لهــذا املوضــوع
ســعياً نحــو إرســاء الحــوار بــن دول الجــوار البحريــة ولتخيــل مــروع جامعــي
يوحــد املنطقــة.
فــوض املــروع مــن قبــل زهــراء عــي بابــا مــن املجـــلس الوطنــي للثقافــة
والفنــون واآلداب – الكويــت .أمــا القامئــون عــى املعــرض فهــم حامــد بوخمســن
مــن الكويــت وعــي كرميــي مــن البحريــن.
وعنــد افتتــاح املعــرض ســيوفر الجنــاح مطبوعــة بحثيــة باللغتــن العربيــة
واإلنجليزيــة.
مزيــد مــن املعلومــات عــن القامئــن عــى املعــرض واملشــاركني أو عــن الجنــاح،
يرجــى زيــارة املوقــع— www.kuwaitpavilion2016.com
املجـلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
أنشــئ املجـــلس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب مبوجــب مـــرسوم أميـــري
صــدر عــام  1973بهــدف الحفــاظ عــى الفنــون وتشــجيعها يف جميــع أنحــاء
البــاد كــا يعمــل املجلــس عــى إرســال بيئــة مواتيــة للفنانــن .واليــوم ،تتبايــن
مهــام املجلــس بــن الحفــاظ عــى املتاحــف واملكتبــات العامــة واملراكــز الثقافيــة
وتنظيــم الحفريــات وتجديــد الهيــاكل وتنظيــم املهرجانــات الثقافيــة الســنوية
واســتضافة نــدوات القـراءة واملحــارضات ومتثيــل الكويــت يف الفعاليــات الثقافيــة
بالخــارج .كــا مينــح املجلــس الجوائــز كل عــام لألفـراد البارزيــن يف مجــاالت الفن
والنقــد وأدب واملــرح والســينام واملوســيقى والرتجمــة والعلــوم االجتامعيــة.

لالستفســارات الصحفيــة ،يرجــى االتصــال عــى
الربيــد اإللكــروين—
info@kuwaitpavilion2016.com
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افتتاح املعرض وأيام العرض املسبق
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معرض العامرة الدويل الخامس عرش – بينايل البندقية
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المفوض
زهراء علي بابا  -المجـلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب – الكويت
المنسقون
حامد بوخمسين ،علي كريمي
المخرج الفني  /مصمم الجرافيكي
فهد الحنيف
منسق النشر  /محرر
منيرة الربعي
مصممو المشروع ومهندسو األبحاث المعمارية
صفية أبو المعاطي ،شهاب البحر ،مي البصيري،
ندى القالف ،روان الصفار ،يوسف عواد
الفريق المالي
محمد العجمي ،محمد الجميل،
الفريق اإلداري
عبد الله البيشي (رئيس الفريق)
نورة المسلم ،جابر القالف ،جاسم الشمالي
kuwaitpavilion2016.com

