
 
 

 

 

 

 أدریان لّحود قیما للنسخة األولى من ترینالي الشارقة للعمارة
 

 أدریان لّحود، القیم للنسخة االولى من ترینالي الشارقة للعمارة
 جمیع الحقوق محفوظة لربیع یونس

 

 الشارقة- دولة اإلمارات العربیة المتحّدة:  أعلن ترینالي الشارقة للعمارة عن اختیار أدریان لّحود، عمید كلیة العمارة في
 الكلیة الملكیة لآلداب والفنون، لندن، قیما لنسخته األولى. وُیعد الترینالي، الذي یقام خالل شهر نوفمبر 2019 في الشارقة،

  أول منّصة رئیسیة تدعو إلى الحوار حول العمارة والتخطیط الحضري في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب آسیا.

 



 
 

 ومن الجدیر بالذكر أن لّحود یّعد من األسماء البارزة عالمیًا، فهو باحث ومصّمم حضري له العدید من المؤلفات
 والمحاضرات عن األشكال المكانیة الحضریة والتغیر البیئي الواسع النطاق. ویرّكز أعماله عادًة على  العالم العربي

  وأفریقیا.

 شغل لّحود أیضًا منصب أستاذًا ل  برنامج المدن المتحولة وهو ماجستیر للفلسفة المعماریة والتصمیم الحضري،  في الجمعیة
 المعماریة في لندن. وعمل قبلها كمدیر لبرنامج الماجستیر في بحوث العمارة، وزمیل باحث في مشروع العمارة الجنائیة في

  جامعة غولد سمیث في لندن.

 ومن  أعماله الرئیسیة نذكر: "جرائم المناخ" في معرض "المستقبل یبدأ هنا" في متحف فیكتوریا وألبرت، و"أجساد طافیة"
 في مؤتمر "جنائي: عمارة الحقیقة العامة"، والذي نّظمه بیت ثقافات العالم في برلین"، و"مدن متساقطة: العمارة والتعمیر"

  في كتاب "المدینة العربیة: العمارة والتمثیل".

 وفي معرض تعلیقه على هذا اإلختیار، قال الشیخ خالد القاسمي، رئیس مجلس إدارة ترینالي الشارقة للعمارة: "یّسرني
 ومجلس إدارة الترینالي أن یتولى أدریان لّحود اإلشراف على نسختنا األولى، حیث یتمّتع بفهم دقیق للسیاق الحضري في

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب آسیا، وهو ملتزم دومًا بمحاولة فهم وطرح وجهات نظر مختلفة حول التحدّیات
 العالمیة القائمة. ونحن كلنا ثقة في أنه سیسهم إسهاما هامًا في رسالة الترینالي الرامیة إلى إعادة النظر في الخطاب القائم

  حول العمارة والتطور العمراني في المنطقة".

 ومن جهته، قال أدریان لّحود: "یسعدني أن تتاح لي فرصة اإلشراف على النسخة االفتتاحیة من ترینالي الشارقة للعمارة
  وإیجاد سبل لدعم جیل جدید من المعماریین والفنانین والمفّكرین في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب آسیا".

 ویجدر بالذكر أن الشیخ خالد القاسمي، رئیس مجلس الشارقة للتخطیط العمراني، قد أسس ترینالي الشارقة للعمارة ألجل
 إعادة صیاغة الحوارات القائمة حول بیئة البناء في المنطقة من خالل تناول سیاقاتها االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة

 والثقافیة. وفي إطار التحضیر للدورة األولى التي سوف تنعقد في نوفمبر 2019، یعقد ترینالي الشارقة للعمارة سلسلة من
 البرامج العامة التي تّضم المحادثات والمؤتمرات والندوات. وقد أطلق الترینالي فعالیاته بجلسة نقاش في إبریل الماضي،

 بالشراكة مع كل من كلیة العمارة، والفنون والتصمیم بالجامعة األمریكیة في الشارقة، ودائرة التخطیط والمساحة في إمارة
  الشارقة.

 انتهى

  المكتب الصحفي
 

  للصحافة المحلیة
 

maryam@rpr.ae :مریم وسام 
yusur@rpr.ae :یسر الدباغ 

  هاتف: 4451 6544 971+
 
 

  للصحافة العالمیة
  كارو كومیونیكیشنز

  هاتف: 9388 7713 020 44+
 

marta@carocommunications.com :مارتا بوجنا-درو 
miriam@carocommunications.com :میریام ماندیل 

tejal@carocommunications.com   :تیجال دایف  
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  ترینالي الشارقة للعمارة

 
على الشارقة حكومة وتشرف العمراني، للتخطیط الشارقة مجلس بإشراف تنفیذها یتم ربحیة غیر مبادرة الترینالي                 یمثل
مؤسسة والمساحة، التخطیط دائرة الشارقة، بإمارة العمراني التخطیط مجلس من: كل تأسیسه في شارك وقد                 تمویلها.
البیئة على للمحافظة الوطنیة والشركة الشارقة، في األمریكیة بالجامعة والتصمیم والفنون العمارة كلیة للفنون،                الشارقة

  (بیئة).
 

حضریة، تدخالت معارض، یشمل أساسیًا برنامجًا یدیر حیث ، متخصص َقّیم بإدارة الترینالي نسخ من نسخة كل                   ستحظى
واإلقلیمي المحلي الصعید على والباحثین التطبیقیین من المعنیین بمشاركة عامة نقاش وجلسات مؤتمرات، عامة،                فعالیات

www.sharjaharchitecture.org .والدولي   
 
 
 

 الشیخ خالد بن سلطان القاسمي
 

واقع ومن للعمارة. الشارقة ترینالي و العمراني للتخطیط الشارقة مجلس رئیس منصب القاسمي سلطان بن خالد الشیخ                   یشغل
خالد الشیخ یشرف لندن، في مارتینز سانت سنترال و المعماریة الجمعیة في والتصمیم العمارة دراسة في العلمي                   تحصیله
مجلس ویكفل الشارقة. في العمرانیة التنمیة في جدیدة روح إدخال إلى الهادفة المتكاملة الحكومیة الجهود على                  القاسمي
المستدام االقتصادي النمو من مستقبل تحقیق من وقاطنیها اإلمارة تتمتع أن ، قیادته تحت العمراني للتخطیط                  الشارقة
بالتأمل تعنى رئیسیة منصة أول لیكون للعمارة الشارقة ترینالي یأتي المجلس، قدرات على واعتمادًا . االجتماعیة                  والرفاهیة
العمرانیة التنمیة یضع مما آسیا، وجنوب أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة بدول الحضري والتخطیط العمارة في                  النقدي

  بإمارة الشارقة في دائرة حوار مع المنطقة  في نطاقها األوسع.
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  أدریان لّحود
 

 قّدم أدریان لّحود رسالة الدكتوراة بعنوان "إشكالیة الحجم: المدینة، األرض، الكوكب" والتي اقترح فیها نظریة للمقاییس
 مستمدة من الممارسة المعماریة في سیاق الصراعات التحرریة، استنادًا على مشاریع بناء األمم في فترة ما بعد االستعمار
 والبحوث المناخیة التي عقدت في دول الجنوب العالمي. ومن أعماله األخیرة: "شكل الكسوف" في معرض "دعونا نتحدث
 عن الطقس: الفن واالیكولوجیا في زمن األزمة، والذي أقیم في متحف سرسق في بیروت، و"كوزمولوجیات علمانیة في ما

  بعد االنتماء" في ترینالي أوسلو للعمارة.
 تشمل محاضراته األخیرة: العمارة والخیال االجتماعي في مناظرات المدینة في الجامعة األمریكیة في بیروت، "مدن
 متساقطة: العمارة والتعمیر" في مؤتمر "المدینة العربیة: العمارة والتمثیل" في جامعة كولومبیا، و"أجسام طافیة" في
 معرض "سواحل النزاع" في جامعة برینستون. ونشر له مؤخرًا: "البحر األبیض المتوسط: وهم جدید في جغرافیات
 جدیدة"، مطبعة جامعة هارفارد، و"إعالن بودلي في الحبوب، والبخار، والشعاع: قوام األنثروبوسین"، مطبعة معهد
 ماساتشوستس للتكنولوجیا، باإلضافة إلى "القانون والكون في المجتمع العالمي الكبیر"، مطبعة معهد ماساتشوستس

  للتكنولوجیا.
 

 وتشمل مشاریع التصمیم الرئیسیة، اشتراكه في مسابقة لتصمیم مركز ثقافي في اسطنبول، ومقترح الستكشاف أشكال
 التعایش بین التطویر عالي الكثافة والمناطق الحضریة الهامة تاریخیًا في طرابلس.

  وقبل انشاء مكتبه الخاص، عمل أدریان لّحود لصالح ریتشارد جودوین واستودیو سمارت دیزاین في سیدني بمشاریع
  متّعددة التخصصات والتي تشمل الفن والعمارة وعمارة المناظر الطبیعیة والتصمیم الحضري.

 یشغل حالیًا منصب رئیس لجنة التحكیم في مسابقة سارادار المعماریة في لبنان، ویعمل على مشروع "جرائم المناخ"
  لیشارك في معرض "المستقبل یبدأ هنا"والذي یقام في متحف فیكتوریا وألبرت في  لندن، مایو 2018.

 
 
 
 

 


