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نبذة عن الجائزة

»...أُسست الجائزة لتشجع عىل ابتكار أعامل 
فنية جديدة يف الدولة، لتكون مبثابة منصة إطالق 
للفنانني التشكيليني يف مختلف أنحاء اإلمارات...«

تتيح الجائزة للفنانني الجدد فرصة إنتاج عمٍل فني 
واإلرشاف عليه من مرحلة اإلعداد وحتى عملية العرض. 
وكمثيالتها من الجوائز األخرى؛ تتفرّد هذه الجائزة من 

حيث طبيعتها، حيث تتيح للمتقدمني- سواء كانوا طالباً 
أم خريجني وبغض النظر عن سّنهم أو خلفياتهم - 

التقّدم مبقرتح إلنشاء عمٍل فني عام لعرضه يف كل من 
حرم جامعة نيويورك أبوظبي، ومعرض »فن أبوظبي«، 

وكذلك يف حديقة أم اإلمارات مبدينة أبوظبي عىل التوايل.

يعيش الفنانون تجربة احرتافية منذ لحظة تقّدمهم لنيل 
الجائزة؛ حيث يُطلب إليهم ملء استامرة تدعوهم إىل 
وضع تصّور لعمٍل فني جديد مل يُنَجز بعد. وحالهم يف 
ذلك حال من يستكمل منوذجاً بطلب رسمي للحصول 

عىل منحة؛ إذ يُطلب منهم التفكري يف خطة اإلنتاج، ويف 
املواد التي قد يحتاجونها، ويف املوردين، وكذلك البحُث 

يف أمور امليزانية املطلوبة.

يتم بعدها إدراج خمسة فنانني من املتقدمني ضمن 
قامئة قصرية، حيث يطلب منهم تقديم مقرتحاتهم للجنة 
املانحة للجائزة واملكونة من نخبة من األفراد من املشهد 

الفني يف دولة اإلمارات. ومبوجب االعتامد عىل هذه 
العروض التقدميية، تقرر اللجنة اختيار الفائز بالجائزة 

البالغة قيمتها 1٠.٠٠٠ دوالراً أمريكياً.

وفيام يخص الفائزين، فتنتظرهم فرصة فريدة للعمل 
مع فريق عمل رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي 

الفّذ، كام ميكنهم إمتام أعاملهم الفنية املتقرحة مدعومني 
بَجْمعٍ من الخرباء املحرتفني يف املجال الفني، حيث 

يعمل مع الفائزين عدد من قَيِّمي الفن املرموقني، وأمنٌي 
للمتحف، وُمعد لألعامل الفنية، إضافة إىل فريق من 

خرباء الصحافة والعالقات العامة، والذين يزورونهم خالل 
عملهم يف األستديو ملد يد املعونة عند أية تحديات قد 

تواجه الفنانني الفائزين عىل مدار فرتة اإلنتاج التي متتد 
لستة أشهر.

ومع اختتام معرض الجائزة، مُينح الفائزون شخصياً مبلغ 
5.٠٠٠ دوالر مقدمة من تركة كريستو لتمويل أي من 
مرشوعات فنية مستقبلية أو أي دراسة أو خربة عملية 

يودون الحصول عليها.

تأيت جائزة كريستو وجان–كلود 
تحت رعاية كرمية من سمو 

الشيخة شمسة بنت حمدان آل 
نهيان، وتقّدمها كل من جامعة 

نيويورك أبوظبي ومجموعة 
للثقافة والفنون. أبوظبي 



نبذة عن الفنانين

تم استلهام هذا الرتكيب الفني بعنوان »هوية« 

وإنشاؤه من خالل منحنيات متداخلة ومتتالية تتالقى 

عند نقطة محورية ترُبز بدورها لحظًة مركّزة يف الزمان 

واملكان، ويتم توجيهها لتأطري مناظري مختلفة للسامء. 

يسعى التصميم إلثارة اهتامم املشاهد عن بعد عرب 

تناقض بيئتيه الداخلية والخارجية، إذ يشّكل الجزء 

الخارجي من العمل واجهة راقية وناعمة من صفائح 

األملنيوم املطوية، بينام يكشف الجزء الداخيل منه 

عن هيكٍل عاكٍس معّقد البنية من األسطح والزعانف. 

هذا الرتكيب الفني هو عبارة عن مجموعة من 

املواد املتباينة التي تضفي طابعاً جوياً وتعرتف بدور 

املشاركة البرشية يف تكوين تجربة استثنائية، كام 

يعمل الرتكيب كعدسة تأّمليّة لزّواره لتعزيز الروابط 

مع هوياتهم وشخصياتهم الداخلية.

مالحظات من الفنانين 
حول عملهم الفني

سارة محمد هي خريجة هندسة معامرية من مرص. 

من خالل دراستها للهندسة املعامرية، وجدت سارة 

شغفها يف تصميم التفاصيل واستكشاف العالقات 

املكانية وصنع األشكال من خالل النمذجة املادية 

والرقمية. تعتقد سارة أن األفكار املبتكرة تولد من 

خالل الصرب واالكتشاف املدفوعني بقصد الكشف عن 

نتائج جديدة. باإلضافة اىل جائزة كريستو وجان-كلود، 

شاركت سارة يف مرشوع بناء تصميم ملدة فصلني 

دراسيني كاملني، وشاركت أيضاً يف مسابقة »نسيم 

أبوظبي« لإلسهام يف الحد من آثار التغري املناخي 

وخفض درجات الحرارة يف مناطق إمارة أبوظبي.

تقول سارة:

»مثّلت هذه الجائزة تجربة خاصة نظراً لكونها واحدة 

من الفرص القليلة التي ُينح فيها الفائزون فرصة 

العمل يف سياق الفنون االحرتافية وبدعم من الخرباء 

يف مجالهم. لقد وضعت الجائزة باستمرار قدراتنا 

ومامرساتنا تحت االختبار يف العديد من املجاالت ومنها 

التفكري الرسيع، وإعداد الخطط االحتياطية، وإعداد 

النسخ االحتياطية عن النسخ االحتياطية أيضاًَ! كنت أعلم 

عند تقدمنا لنيل الجائزة بأننا سنواجه تحديات عديدة 

منذ اليوم األول، إال أن التحديات اإلضافية التي واجهناها 

مع الحجر الصحي املنزيل، والتعلّم االفرتايض، ومكاملات 

 »زووم« قد انتقلت بجهودنا ومعاناتنا إىل مراحل 

جديدة متاماً.

مثّل التنوع الثقايف داخل مجموعتنا ويف سياق عملنا 

مصدر اإللهام الرئييس وراء هذا املرشوع. إذ تدل القرشة 

الخارجية العاكسة للتصميم عىل متاسك سياقنا، ومع 

ذلك فيعكس الجزء الداخيل منه تنوعه يف الوقت ذاته. 

وبذلك، يحتفي هذا العمل الفني بكافة الهويات املختلفة 

املوجودة، ويرتك للجميع التأّمل والتخيّل والتفكري حول 

ذلك. نحن فخورون وممتنون لهذه الفرصة التي ستتيح 

 لنا تجسيد رؤيتنا الفنية يف هذا العمل املبني«.

ساهل راتا سينغ هو فنان هندي وطالب حايل يف مجال 

الهندسة املعامرية يف الجامعة األمريكية يف الشارقة. 

يهتم سينغ باستحضار العامرة ذات الدوافع النظرية 

واملفاهمية يف اإلنشاءات املادية من خالل النمذجة 

البارامرتية والتصّور الرقمي وتطبيق تقنيات التصنيع 

املتقدمة. كام يتأثر الفنان بشكل كبري باالستدامة البيئية 

وتثري اهتاممه أثناء سعيه لتحقيق شعور بالتوازن بني 

 الجوانب االجتامعية والسياقية والتنفيذية يف 

أعامله الفنية.

وعن ذلك يقول سينغ:

»يجمع عمل »هوية« ما بني الفن والعامرة، وقد بدأنا 

العمل عليه يف استوديو الهندسة املعامرية يف الجامعة 

األمريكية يف الشارقة يف السنة الثانية من دراستي 

الجامعية ومبساعدة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف 

كلية العامرة والتصميم، والذي مل يكن هذا العمل ممكناً 

دونهم ودون مرشدنا األستاذ جايسون كارلو«. 

ولدت لورا الضاحي وترعرعت يف الكويت، وهي خريجة 

حديثة من قسم الهندسة املعامرية يف الجامعة األمريكية 

يف الشارقة. ترى الضاحي عمل »هوية« باعتباره انعكاساً 

ميتافيزيقياً للهوية من حيث النمو الشخيص وتحقيق 

الذات. تسعى الضاحي جاهدة من خالل أعاملها ملعالجة 

القضايا املحلية وتقديم حلول للمدينة املتطورة من 

خالل الهندسة املعامرية املستدامة وبالتزامن مع إنتاج 

الروايات والرسد الثقايف. يركز عمل الفنانة أيضاً عىل سد 

الفجوة ما بني البناء الدارج والتصميامت املعارصة من 

خالل الدراسات متعددة التخصصات والتقنيات الرقمية.

وعن ذلك تضيف الفنانة:

»إنه لرشٌف كبرٌي أن أكون جزءاً من هذه الرحلة التي 

ستجعل من تصميمنا ينبض بالحياة، وأن أعمل بالتعاون 

مع أعضاء مجموعتي وتحت قيادة مرشدنا األستاذ 

جايسون كارلو«.



جايسون كارلو، مرشد الفريق الفائز:
 

يشغل جايسون كارلو، مرشد فريق املرشوع، منصب 

أستاذ مساعد يف الهندسة املعامرية والتصميم الداخيل 

يف الجامعة األمريكية يف الشارقة. تتمحور أعامله 

حول التصميم والبحث والتدريس يف مجال العالقة 

ما بني األمناط الرقمية والتقليدية للرسم والنمذجة 

والتصنيع، ويركز عمله عىل استخدام التصميم الرقمي 

والتصنيع كعدسة للتحقيق يف أمناط املباين وأنظمة 

مكونات البناء واملساحات الداخلية املدمجة املتعلقة 

بالبيئات الحرضية الكثيفة. كارلو حاصل عىل درجة 

البكالوريوس يف الدراسات البرصية والبيئية من جامعة 

هارفارد، ودرجة املاجستري يف الهندسة املعامرية من 

جامعة ييل.

اقتباس حول املرشوع:

»كان كوين جزءاً من هذا الفريق بدءاً من مرحلة 

تصميم املفهوم وحتى التصنيع النهايئ للعمل 

الفني تجربة مجزية للغاية بالنسبة يل. فقد أثبت 

فريق الفنانني عزمهم عىل رؤية هذا املرشوع للنور 

من خالل العمل عن بعد يف ثالث دول مختلفة 

خالل مرحلة التطوير النهايئ للعمل الفني. لقد 

منحتهم الجائزة تجربة رائعة وأسفر عنها إنشاء 

منحوتة رائعة ومثرية للتأمل«.

سعادة هدى إبراهيم الخميس-كانو، 
مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون، املؤسس واملدير الفني 

ملهرجان أبوظبي:
 

»جائزة كريستو وجان–كلود، بالتعاون مع جامعة 

نيويورك أبوظبي، تعكس رؤية املجموعة لالستثامر 

يف الشباب، يف سبيل تحقيق أحالمهم وطموحاتهم 

وإيصال صوتهم وفكرهم املتجدد عرب الفنون، وتحفيز 

التعبري الحر لديهم، وتأيت يف دورتها الحالية لتتوج 

مسريتها املمتدة طوال عرش سنوات من اإلسهام يف 

تحفيز اإلبداع وتقدير التميّز الفني لدى الشباب 

 كان عام ٢٠٢٠ هو عام التحديات الشمولية، والتي 
متثّلت لفريق الفنانني الفائز يف هيئة إغالق الحرم 

الجامعي، والعمل عىل إنشاء استوديوهات العمل يف 

املنازل )يف أكرث من دولة وبعيداً عن بعضنا البعض 

يف أغلب األحيان(، وتحدي التواصل مع فريق رواق 

الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عرب منصة »زووم«، 

وتأخر العرض العام ألعامل الفنانني الفائزين. أما اآلن، 

فنحن بصدد افتتاح معرض العمل الفائز تحت عنوان 

»هوية« بشكل افرتايض عرب شبكة اإلنرتنت.

وهنا، فال يسعنا سوى اإلشادة بالعزمية واإلرصار 

الكبريين للفنانني عىل الرغم من هذه الظروف 

االستثنائية؛ فقد أرونا من أنفسهم بأساً مبواجهة 

التحديات ومواصلة العمل عن بعد مواصلة مكثفة، 

وبدعم من مرشدهم املختار »جايسون كارلو«، فُمبارٌك 

لهم جميعاً.

ونقف هنا أمام تحوٍل آخر من تحوالت أمور ٢٠٢٠ 

لننعى كريستو ذاته )1٩٣5-٢٠٢٠(، والذي كانت 

خسارته خسارة ال تُعوَّض.. فننعاه ألرسته وألصدقائه، 

وملجتمع جائزتنا، وللعامل أجمع بالطبع.

لقد امتدت عالقة كريستو وجان-كلود بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة ألربعني عاماً عزم خاللها كريستو عىل 

دعم مشهد الفنون الناشئة املحلية، األمر الذي أدى يف 

عام ٢٠1٢ إىل إطالقه جائزة تحمل اسمه. ومنذ ذلك 

العام وحني كان يف مثانينياته، فقد حرص كريستو عىل 

حضور جميع عروض إزاحة الستار عن العمل الفائز 

حتى عام رحيله عّنا. كام كان كريستو يلتقي بالفائزين، 

ويتسامر معهم خالل وجبة العشاء؛ مؤنساً أولئك 

املحظوظني منهم ليعايشوا عن كثب حكاياته البديعة 

عن مارسيل دوشامب وآندي وارهول يف نيويورك 

الستينيات. أََما وإن صادف يف ذلك العام إنجاز كريستو 

ملرشوٍع حي- مثل عمل »Big Air Package«، أملانيا 

)٢٠1٣(، أو »The Floating Piers«، إيطاليا )٢٠16(، 

أو »The London Mastaba«، اململكة املتحدة 

)٢٠18( - فسيُدَعى الفائزون حينها إىل مشاركته يف 

جولة خاصة. ولوضع ذلك الرشف يف سياقه الصحيح، 

فمن الجدير بالذكر هنا توافد نحو 1.5 مليون زائر 

 The Floating« لالطالع عىل عمل كريستو بعنوان

Piers« خالل فرتة عرضه املمتدة لحوايل 16 يوماً فقط.

لقد سعى كريستو إىل تشجيع جيٍل جديد من الفنانني 

للعثور عىل اإللهام يف اإلبداع ومن ثم ليُسِعدوا به 

اآلخرين. إال أنه من املمكن القول يف الوقت ذاته بأن 

إرث كريستو الحقيقي قد متثّل يف املثابرة أيضاً؛ إذ 

مل تفرت عزميته إلنفاذ رؤيته بتاتاً- وهو ما كان يكافح 

كريستو ألجله يف أغلب األحيان عىل مدى سنوات 

عديدة ويف وجه معارضة رشسة-، األمر الذي قد يتالءم 

بدوره أيضاً مع واقع عامنا املايض بشكٍل مشابه.

لقد جهدُت يف كل عام تُسلَّم فيه هذه الجائزة منذ 

إطالقها يف عام ٢٠1٢ عىل أن أشكر أولئك الذين جعلوا 

هذا املرشوع ممكناً، وغالباً ما يكون ذلك يف سياق 

خطايب الذي ألقيه عند إزاحة الستار الرسمية عن 

العمل يف حرم جامعة نيويورك أبوظبي. وإنه ويف عاٍم 

قد ضيَّقت فيه جائحة كوفيد-1٩ عىل الفنون دولياً، 

فقد بات رضورياً بذل الجهود إلنشاء املنصات املرتبطة 

باألعامل اإلبداعية. وعىل نحو مامثل، تعد مثل هذه 

البوابات إىل الفنانني عالجاً للرتابة التي خلفها مالزمة 

املنزل وإغالق الحدود واالنحسار الثقايف. ولذا، أود 

يف هذا الصدد االحتفاء وتوجيه الشكر إىل فرقنا من 

املشّجعني والداعمني ومنهم:

سعادة هدى الخميس-كانو، وعبدالله حيدر، وجورجيا 

تشامربز من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. مايا 

أليسون، وتاال نصار، وهالة صالح، وكيم موينيت، وتايلر 

لويس، وسيباستيان غروبه، وآالء إدريس، وميلروي 

ديسوزا، وميسون مبارك من جامعة نيويورك أبوظبي، 

وإىل العزيز كريستو كذلك دون شك.

من طلبة الفنون والخريجني الجدد يف اإلمارات، والذين 

يستلهمون الرؤية الفنية االستثنائية للفنانني العامليني 

الراحلني كريستو وجان–كلود«. 

وقالت سعادتها »إّن العمل الفائز »هوية« يعكس الدور 

الكبري الذي تلعبه الجائزة يف التعبري عن املوروث الثقايف 

والهوية املعرفية كمنصة تفاعلية تجسد إرث الفنان العاملي 

كريستو وتخلّد ذكراه وإسهامه يف تزويد الفنانني الشباب 

بآلية ابتكارية إلنجاز العمل الفني من بداية تكّونه كفكرة 

وصوالً إىل عرضه عىل أرض الواقع، مروراً بتقييم دقيق 

مبعايري عاملية وتجربة إرشاد فني ملهمة من قبل املختصني 

الذين يحرصون عىل تقديم مهاراتهم العالية يف سبيل 

اإلنجاز املتقن للعمل الفائز«، مضيفًة أّن مجموعة أبوظبي 

للثقافة والفنون تسهم يف ترسيخ ثقافة االحتفاء بالتميز 

وتقدير اإلبداع من خالل العديد من املبادرات والجوائز 

واملنح التي تدعم استدامة التنمية الثقافية والفنية وخاصة 

يف مجال الصناعات اإلبداعية التي تعترب ركيزة أساسية من 

ركائز نهضة اإلمارات وريادتها.

إميييل دوهرييت، مدير جائزة كريستو وجان–كلود:



كريستو وجان-وكلود
 

أنتج كريستو )1٩٣5-٢٠٢٠( وزوجته جان-كلود 

)1٩٣5-٢٠٠٩(، بعضاً من أجمل األعامل الفنية واسعة 

النطاق وأكرثها تحدياً وإثارة لإلعجاب يف تاريخ الفن. 

يتضمن هذا »Le Pont Neuf Wrapped«، يف باريس 

)1٩85(، و»Surrounded Islands«، يف ميامي 

 ،»Wrapped Reichstag«الكربى، فلوريدا )1٩8٣(، و

يف برلني )1٩٩5(، و»The Gates«، يف سنرتال بارك، 

نيويورك )٢٠٠5(، و»The Floating Piers«، بحرية 

إيزيو، إيطاليا )٢٠16(. تقدم هذه األعامل الفنية 

للجمهور فرصة ال تظهر يف العمر سوى مرة واحدة 

لتجربة يشٍء رائعٍ ومميٍز بحق، وغالباً ما يستغرق 

تكوينه عدة عقود. 

جامعة نيويورك أبوظبي
 

الجائزة ينتجها فريق رواق الفن يف جامعة نيويورك 

أبوظبي. رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي هو 

متحف أكادميي يقدم مجموعة معارض فنية وثقافية 

مميزة تتطرق إىل مختلف املواضيع التاريخية 

واملعارصة، مع الرتكيز بشكل خاص عىل املواضيع 

ذات االهتامم املشرتك اإلقليمي والدويل. ومن خالل 

املعارض واألحداث واملنشورات، يُعد الرواق مبثابة 

حافز ومحل للنشاط الفكري واإلبداعي، كام أنه 

يربط جامعة نيويورك أبوظبي مبجتمع من الفنانني 

والقيمني والباحثني عىل مستوى العامل.

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
 

تأسست مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عام 1٩٩6، 

وهي بذلك تعد واحدة من أقدم املؤسسات الثقافية ذات 

النفع العام يف منطقة الخليج العريب. وتعنى املجموعة 

بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، 

عرب احتضان اإلبداع ملا فيه خري املجتمع إسهاماً منها يف 

إثراء الرؤية الثقافية ألبوظبي، وتقّدم املجموعة طيفاً 

واسعاً من املبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد من 

املنصات الشبابية والربامج املجتمعية التي تستقطب 

جامهري متنوعة، كام ترعى اإلمكانات اإلبداعية داخل 

اإلمارات وخارجها بالتعاون مع كربيات املؤسسات 

الثقافية املحلية والعاملية.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين: 
www.admaf.org

جائزة مقدمة من  مايا أليسون، الرئيس التنفيذي لرواق 
الفن والقّيم الفني الرئيس يف جامعة 

نيويورك أبوظبي:
 

يف كل عام، تدخل جائزة كريستو مرحلة جديدة، 

وتنضم جامعة نيويورك أبوظبي إىل فائز أو فائزين 

جدد يف رحلٍة لتشكيل عمل فنّي عاٍم كبري املقياس 

يف حيز الوجود. ومن املؤكد يف هذا السياق أن تزامن 

ذلك مع تفّش جائحة عاملية قد أخذ برحلة هذا العام 

إىل ما هو غري متوقع بشكٍل أكرث من املعتاد. فعىل 

سبيل املثال، عمل الفنانون الفائزون بجائزة كريستو 

لهذا العام عن بعد يف ثالث دول وعرب مناطق زمنية 

مختلفة يك يبرص هذا املرشوع النور. وإذا كانت 

الجائحة قد غرّيت تقريباً من كافة أوجه عملية اإلنتاج 

ومن الجدول الزمني املرتبط بها، فلم يسعنا عندها 

سوى التساؤل عام إذا كان مصنِّعو العمل سيتمّكنون 

من إمتام املرشوع بشكل نهايئ، وعام إذا كانت لدينا 

املواد املطلوبة إلنجازه، أو ما إذا كنا سنتمّكن من 

تركيب العمل يف املوقع الذي قمنا باختياره. وبهذه 

التساؤالت وغريها العديد الذي طرحها هذا العام 

ل دورة جائزة كريستو الثامنة يف  االستثنايئ، ستَُسجَّ

التاريخ باعتبارها سلسلة مشّوقة بامتياز. إذ وكام كان 

علينا جميعاً فعله خالل هذه الجائحة، فقد وجد 

الفائزون بالرغم من جميع ذلك وسيلة للعمل، ومتكّنا 

نحن بذلك من العمل إىل جانبهم ودعمهم. فَعَكَست 

بذلك عملية إنتاج الرتكيب الفني الفائز بالجائزة جوهر 

مهمتنا املتمثل يف جعل التعلم ممكناً عن طريق 

العمل، األمر الذي شمل تعلّمنا نحن بدورنا العمل 

ضمن إيقاٍع زمني جديد، وبطريقة افرتاضية جديدة، 

ويف سياٍق مختلٍف متاماً، وذلك بهدٍف وحيٍد هو إماطة 

الستار عن هذا العمل الفني املتميز الفائز.

http://www.admaf.org


تتوجه جائزة كريستو وجان-كلود ٢٠٢٠ بخالص الشكر إىل:

راعي الجائزة

سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان 

لجنة تحكيم الجائزة لعام ٢٠٢٠

سعادة هدى إبراهيم الخميس-كانو
فابيو بيانو

عزة القبييس
دياال نسيبة

وضيف لجنة التحكيم، كيفن جونز

مرشد الفنانني

جايسون كارلو؛ أستاذ مساعد يف الجامعة األمريكية بالشارقة

مرشدي اإلنتاج

عزة القبييس 
محمد مؤيد أبوغدة

فريق رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي 

والفريق املخصص للجائزة يف مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

يتقدم فريق الجائزة بالشكر للفنانة سارة محمد لتكفلها بإدارة ومتابعة إنجاز العمل يف شهوره 

األخرية نظراً إلجراءات السفر املتعلقة بجائحة كوفيد-19.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع

إطالق املعرض االفرتايض عرب شبكة اإلنرتنت

الخميس ٢5 مارس ٢٠٢1
nyuad-artgallery.org/christo-award/2020

تاريخ العرض يف جامعة نيويورك أبوظبي

٢5 مارس – 17 أبريل ٢٠٢1

مواعيد المعرض

nyuad-artgallery.org/christo-award/2020

http://nyuad-artgallery.org/christo-award
http://nyuad-artgallery.org/christo-award/2020
http://nyuad-artgallery.org/christo-award/2020
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