
 
 

 موسم الخريف القادم في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي يعلن عن معرضه 
 

 سام بردويل وتيل فلرات القيمين الفنيين يُقام تحت إشراف  "اإلبصارطرق "
 من المنطقة والعالم والمجموعات الفنية من الفنانين  26ويضم أعماالً لـ 
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موعاي عن   ،بجادمةان نمومورأ أبويب   ، المتحف األكاديمم رواق الفنأعلن  :  2018  يوليو  2أبوظبي،  
  هذا. ومقدم  "اإلبصاادرطرق  "تحت عنوان  2018ساابتمبر   3ف   الخرمف  موساام  لالقديم    هافتتدح مةرضاا 

ن الفنمن     ، مؤساسا سادم بريوم  وتم  فلرات  إشاراف القمممن الفنممنتحت  المةرض الجمدع  اليول    المنصاة
 .الثقدفمنمون بالن مؤسسن   ورئمس "آرت ري أورمدنتي" متةيية التخصصدت

 
حو   1972عدم الصاااادير    بمرجرجون لكدتب والندقي  لالنص النقيي الهدم  إلى  فكرة المةرض  تسااااتني  و

الضااااامقان  والاذي لةاب يوراف ف  إخراا النقاي الفن  من الايائرة  ، "طرق الرؤمان"بةنوان   الثقادفان البصااااارمان
وضاااةهد المتممةزة الت   رؤمن  هذه النطالقدف من وا  لخبراء الفنون لمضاااةه ف  متندو  األشاااخدص الةديممن.

اره ميعو هذا المةرض   ،بمرجر القطع الفنمن  مع تيفةهم إلى التفدع  بشااك  حموي  فنمن    رحلنعلى متن زوة
مساالكهد  الت   مسااتكشاافون فمهد اليروب  واحن  إلى  ف  نهدمن المطدف  فضاا  بهم  لت  بمن أركدنه المةروضاان
 متجيية.المةدن  الميدهر والت  تبيو مألوفن مع الاألشكد  والمفدهمم  تويمفالفندنمن ف  

 
، ف  مسااادحن مخصاااصااان للفنونوه  ،  مؤساااسااان "آرتر" الفنمن  وتم افتتدح هذا المةرض ألو  مرة ف 

ر جيمي للمةرض   الحقدف قدم القممدن الفنمدن  و  .الصاامف المدضاا موساام  إسااطنبو  خال    ف   بإعياي تصااوة
فمال إمبدن ف  الةدصامن البلجمكمن بروكسا  خال    -مؤساسان بوسوسامدن  اساتضادفته  عنيمد   نالثدنم  محطته

النساخن الثدلثن    ساج وت.  الجيمية  والقطع الفنمنتقيمم مجموعن من الفندنمن  تم  ، حمث  موسام الشاتدء المدضا 
المةرض حمث عم  القمةمدن على تجيمي رؤمن ،  أبويب إمدرة  ف   حضااورهد األو  " اإلبصاادرق  من "طر

ممك  لطمفن بنت مكتوم ومنى حدطوم وأنيرمدس سورساااك  وأعمدالف فنمن جيميةف من إبياع الفندنمن   ضاااملم
 سمرهم من الفندنمن اآلخرمن.وتومدس ستروث ووسمنيي شمرمدن  وحسن شرمف أنجلو بمستولمتو

 
من  عمالف  41مقيمون مةدف مد مجموعه من المجموعدت الفنمن   اف عييو  فندندف  26مسااتضاامف هذا المةرض و

وصااوالف إلى األعمد   الوساادئط الفنمن بمد ف  ذلأ الرساام والنحت مروراف بدلتصااومر الفوتوسراف   مختلف  
تةزز بيورهد   تدرمخمنومقتنمدٍت  مضام المةرض أعمدالف   فضاالف عن ذلأ،  الصاوتمن والسامنمدئمن والتركمبمن.

االساتراتمجمدت المختلفن الت   أمدم    منمدن الفنمدن المشادهيالقمةمضاع    ، والت  من خاللهدالمةدصارة  همحتومدت
 تجده الةدلم من حولند.، كمشدهيمن ،تصوراتندن ف  إعدية تكومن ومةتميهد الفندن

 
بمتر  -لفنادنمن المشااااادركمن، مثا  جممس تورما  وهادنزلمتنوعان  المةرض محادوالت فنمان   زوارساااااملمس  و

.  ةرض فمه م  الحمز المكدن  الذي  الحيوي الفدصلن بمن الةم  الفن  و  سونطمالذمن مفمليمدن وفرمي سدنيبدأ  
الزوار ،  وسوساااااتادف ممتزسر  جممس وماب وفماأ مونمزالفنادنمن اآلخرمن، مثا   بةض    مايفعف  حمن  

ن عيي من الفندنمن، مث   .  إلى الةم  الفن  والتفدع  مةهلوصااو  بغمن اطرق جيمية  السااتكشاادف   شاادند  وثمة
  لألساالوب  والشااكلمنن  ، ميفةون بحيوي االحتمدالت التقنمورسااك مولتون وجممس كدساامبمر وأنيرمدس س

 حسان شارمفو  مد كواييسا ألمومنى حدطوم  وسالفديور يال   أعمد  الفندنمن  أمد  .  الفن  الذي متةدملون مةه
.  عن طرمق تغممر ويمفتهاد واساااااتخايامادتهاد   ف  تغممر نيرتناد تجاده األشااااامادء الماألوفانبادرزاف  يوراف  فتلةاب  

تومدس عمد   تيهرهد أكمد    عملمن الرؤمناألشااااخدص الذمن شاااادركوا ف    صااااورمع ومختتم المةرض 
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من خال  مد   السااريمدتصاامدسن طرمقن  ف   تأم   النحو  الت  تيفع المشاادهي  بنت مكتوم،    سااتروث ولطمفن
  نراه.
 

ــام بردويل:وبهذه المندساابن، قد    مةتمي الفندنون المشاادركون ف  المةرض على "  القيّم الفني للمعرض س
ميعو مشاادهيمه إلى  بدلمةرض . وك  عم  فن   والةدلموجيانهم  عن شاا ء مد بتةبمراف  الشااك  واألساالوب  
قن   ".مالمح حقمقن جيميةشمئدف فشمئدف من خاللهد تتكشف إلقدء نيرة متةمة

 
تند ف  تتتمثة   " :فلراتيل تالقيّم الفني للمعرض   وبيوره، قد  ار المةرض  محفمهمة رؤمن الساتكشادف ز زوة

طرمقن  مسااااات هندأ ، ولبيالف من المرور علمهد مرور الكرامنهم وشاااااغف األعمد  الفنمن المةروضااااان ب
  ء الفندنمنعلى يرامن بآراالمةرض مكون جمهور  نتطلع إلى أن إنند  و  .الفنروح التمةةن ف   ’صاحمحن’ ف  
  شااخصاامنال  همتجدربنتدا لتشااك    د، الساامةمد وأنهتتسااع صاايورهم لتقبلهدوأن   هم الفريمناتووجهدت نير

 ".فريمنال
 

هذا  مشادرأ ف  " مايا أليـسون، رييـسة القيّمين الفنيين والمدير المسـسر لرواق الفن:ومن جدنبهد، قدلت  
أساادلمب  بةمياف عن   تحت رؤمن فنمن منطلق منهد القمةمدن الفنمدن  من الفندنمن الةدلمممن  نف نخبالبدرز  المةرض 
ف  طرمقتهد  مسالةط الضاوء على األعمد  والمقتنمدت الفنمن ضامن حوار فرمي  مقيمدن  حمث    التقلميمنالساري  
نسااخن من تقيمم  ف    فلراتم   تساادم بريوم  ومع المبيعمن  بدلةم   ونحن فخورون .  مهدالمشاادهي إلجذب  

مضااع  و.  نمومورأ أبويب جدمةن مجتمع  وبمد متندسااب مع  ف  يولن اإلمدرات "اإلبصاادرطرق  "مةرض  
حن متنوعن من شاارمف  الوقت الذي مجتذب إلمه    يراساان الفن والثقدفن  ضاامن مهمته األساادساامن  رواق الفن

ار كحاد   بادإلضااااادفان إلى الجمهور    جنسااااامان  100الطالب الاذمن منتمون إلى أكثر من   جمهورناد منالزوة
أساااادلمبند    نكشااااف ف  هذا المةرض أمدم جمهوره المتنوع والذي ممتلأ أكبر تنوع ثقدف  عدلممدف.    المحل 

من خال   على متن رحلن عبر محطدت مختلفن  المةرض بيوره  مأخذند  ، واإليراأرصااااي والالمختلفن ف  
 الفن ". اإليراأيروب 

 
عن رواق الفن بجدمةن نمومورأ  صااادير   متوفر بدللغتمن الةربمن واإلنجلمزمنومرافق هذا المةرض كتدب  

كتدبمن  مقدالت ومساادهمدت ، ومضاام فلراتم  تساادم بريوم  وتم تحرمره من قب  القمممن الفنممن    أبويب 
 ر.ستمفدن  موزو فلراتأكتون وسدم بريوم  وتم   مدريبقلم 

 
 فرميمرمأ بورسمالسدية عدمر و  :كالف من "اإلبصاادرق  طرمةرض "وتتضاامن قدئمن الفندنمن المشاادركمن 

ومنى حدطوم  أنيرمدس سورساك   بمتر فمليمدن و-هدنزسالفديور يال  ويمفمي كلمربوت ومبمر وكدسا جممس  و
فمأ مونمز شاادند مولتون ووسوسااتدف ممتزسر لطمفن بنت مكتوم وكوايي وألمساامد  مدرلمن كوس ووبو  و
ساامنيي  حساان شاارمف ولي وامدركوس شاامنوفرمي ساادنيبدأ ومك  أنجلو بمسااتولمتو ومو  سرامسااون بمريو

جممس  كمم تشادن  مو  وتومدس ساتروث وساونيرسر وجون سابمي و وأيرمدن  كورتمس  جدكممجوشامرمدن و
 تورم  وجممس ومب.

 
واألنشاااااطن  الفةدلمدت الةدمن، بمد ف  ذلأ الحوارات وورش الةم   سااااالسااااالن   المةرض برندم   متخل   و

 .الحقدف  المةرض عن تفدصم  مزمي من الاإلعالن عن . ومن المقرر أن متم الةدئلمن
 

 - انتهى -
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 مالحظات للمحريين
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"آرت وهمد مؤسسد  ،  بشهرة عدلممنقمممن فنممن مستقلمن متمتةدن  أكديممممن و  فلراتسدم بريوم  وتم    ةيم  

ن فنمن متةيية التخصاااصااادت  ري أورمدنتي"   ، 2016عدم . ومنذ  مقرهد ف  ممونخ ونمومورأوه  منصاااة
  التقممم  دف كبمريأمضا  ، وهمهدمبورغ ف    "مون بالن"ن المؤساسان الثقدفمن التدبةن ليار  رئدسا تولةى سادم وتم  

بتنيمم  كالهمد  قدمد   ،وعلى ميار الةشارة أعوام المدضامن برلمن.ب  "مدرتن سروبموس بدومتحف " ف   الفن 
 والمؤسسدت ف  جممع أنحدء الةدلم.المتدحف ليى مجموعن من سلسلن واسةن من المةدرض المرموقن 

 
جمدعن الفن والحرمن: االنشقدق، الحرب، والسرمدلمن ف  "على مةرض  وقدمد سدم وتم  مؤخراف بدإلشراف 

 (2016/2017ف  بدرمس  مؤخراف ف  مركز بومميو الذي تمت اساتضادفته   "(1948  - 1938مصار  
ف    "20نوريرامن فمساتفدلن ك  "المجموعن الفنمن  متحف ( و2017 بميرمي  ف  متحف "رمند صاوفمد" و

حدلمدف متم عرضاااه ف  المتحف الحيمث  و (2017/2018تمت لمفربو     ومتحف  (2017  يوساااليورف
 .ف  ستوكهولم

 
  نمؤلفدف عدلممدف، ومشاام  ذلأ اليراساا  20ن ممتلكدن ف  جةبتهمد أكثر من من ومحررمساادم وتم  مؤلفوم ةي  

، (2016"  يار النشار "أي ب  تورمس"،  : الحياثن وجمدعن الفن والحرمن"السارمدلمن ف  مصاراألكديمممن  
 يار النشاار سااكمرا،    و"الصاامف والخرمف والشااتدء... والربمع: حوارات بمن الفندنمن من الةدلم الةرب "

إبياع  :  إن حكت  نفرتمت "، و"والتجرمي الكوري  يانساااادئخوا:  نموذامتحو  النه  إلى  (، و"عنيمد  2014
 (.2013/2014وسكمرا   ،2012بلومزبري  "الجمهور"  الةم  الفن  تحت أندم  الفندن، و"المتحف"، و

 
 في جامعة نيويورك أبوظبي  الفن رواق نبذة عن

أبويب    الفن رواق مقيم نمومورأ  الجدمةن   المتحف  -بجدمةن  ف   فنمن     -األكديمم   مةدرض  مجموعن 
دنمن والقمممن واألكديممممن بهيف تةزمز الحوار الفكري واإلبياع  بمن  الفن لبدقن عدلممن منوثقدفمن مممزة  

واليول . تيعم   اإلقلمم   الجدمةن والمجتمةدت األوسع عبر موضوعدت تشغ  أهممن كبمرة على الصةمي 
رض البدرزة،  دنمن والقمممن الخدرجممن والمةدالفن  منصن الةرض األعمد  البحثمن والتجرمبمن ومشروعدت

 مع التركمز على المشدرمع الت  تسهم ف  تةزمز اليور التجرمب  والةلم  سمر الربح  والفرمي للجدمةن. 

  
 حول جامعة نيويورك أبوظبي 

تضم جدمةن نمومورأ أبويب  أو  حرم جدمة  شدم  لآلياب والةلوم اإلنسدنمن ف  الشرق األوسط تتم  
جدمةن بحثمن أمرمكمن مرموقن. وتيم  الجدمةن بدقن مختدرة من منده  علوم  إيارتهد من الخدرا من قب   

اآلياب والةلوم اإلنسدنمن والهنيسمن والةلممن مع مركز عدلم  مرموق للبةثدت والبحوث الجدمةمن لتتمح  
ر  لطالبهد القيرة على تحقمق النجدح ف  عدلم الموم الذي مزياي ترابطدف، إلى جدنب فرص التةدون والتطو

المتفوقمن من   الطلبن  اإلنسدنمن. وتستقطب الجدمةن  تواجههد  الت   التحيمدت  يولن مختلفن    115لمواجهن 
لغن. وتشك  جدمةدت نمومورأ ف  ك  من نمومورأ وأبويب  وشنغهدي    115والذمن متحيثون أكثر من  

حي سواء الفرصن المحور األسدس لجدمةن عدلممن فرمية من نوعهد، تتمح لهمئن التيرمس والطالب على  
المؤسسدت   من  أكثر  أو  واحية  ف   األخرى  الثقدفدت  حو   المزمي  ومةرفن  متنوعن  تةلم  بمئدت  لتجربن 

 األكديمممن التدبةن لجدمةن نمومورأ ف  ست قدرات. 

 

http://www.artreoriented.com/

	-انتهى-
	حول القيميين الفنيين
	www.artreoriented.com

