
 

 

 "طرق اإلبصار" الخاصة بمعرض المواد الصحفية 
 ""كيم روبرتسون: بناء وتفسير الواقعالخاصة بمعرض صحافية المواد ال
 

 " طرق اإلبصار"رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي يفتتح معرضه الجديد بعنوان 
من  فناناً ومجموعة فنية  26 بالتعاون معيُقام تحت إشراف القيمين الفنيين سام بردويل وتيل فلرات  المتجّول المعرض

 2018نوفمبر  17-سبتمبر  3، وسيفتح أبوابه أمام الزوار بين المنطقة والعالم
وأندرياس غورسكي وحسن   منى حاطوم ولطيفة بنت مكتومللفنانين جديدة أعمال  إضافة من المعرض تشهد أبوظبي نسخة 

 شريف
منصة "مساحة المشروع"  المنّصة المخصصةً للمعارض في "رواق الفن" بجامعة نيويورك أبوظبي، تطلق في نفس اليوم  

 معرض "كيم روبرتسون: بناء وتفسير الواقع" 
 

أعلن رواق الفن، المتحف األكاديمي بجامعة نيويورك أبوظبي، عن افتتاح معرضههههههههه الجديد  :2018سبببببببت بر   2أبوظبي،  
تحت عنوان "طرق اإلبصار". وسيتخلل فعالية االفتتاح حفل استقبال   2018سبتمبر  3لموسم الخريف يوم غد الموافق لههههههههههههه  

 .مساءً  8-6بين الساعة  الفنيين وجولة برفقة القيمينلعامة الجمهور  
 

ة الفنية متعددة التخصههصههات " رت  وسههُيقام المعرض تحت إشههراف القيمين الفنيين سههام بردويل وتيل فلرات، ملسههسههي المنصههّ
ويسههههت ههههيف    ري أوريانتد" ورئيسههههي ملسههههسههههة "مون ب ن" المقافية والقيمين التابعين لمتحف "مارتين غروبيوس باو" في برلين

عمً  من مختلف الوسههههههائ    41فنانًا وعددًا من المجموعات الفنية يقدمون معًا ما مجموعه   26هذا العام  "طرق اإلبصههههههار"
وتم افتتاح هذا   الفنية بدءًا بالرسههم والنحت والتصههوير الفوتوغرافي وصههواًل إلى األعمال الصههوتية والسههينمائية والفنية التر يبية.

سههطنبول ل ل موسههم الصههيف الماضههي.  في ا وهي مسههاحة مخصههصههة للفنون   المعرض ألول مرة في ملسههسههة " رتر" الفنية،
في     -بوغوسههههيان "وقام القيمان الفنيان الحقًا بإعداد تصههههّور جديد للمعرض في محطته المانية عندما اسههههت ههههافته ملسههههسههههة  

"طرق اإلبصههار"   معرض  وتسههجل النسههخة المالمة من .في العاصههمة البلجيكية برو سههل ل ل موسههم الشههتاء الماضههي "إمبان
أعمااًل فنية جديدًة من إبداع ليت هههههههههههههّمن حيث عمل القّيمان على تجديد رؤية المعرض ؛ ح هههههههههههههورها األول في إمارة أبوظبي

وتوماس  ،  وسههههههههههيندي شههههههههههيرمان، وميكل أنجلو بيسههههههههههتوليتو،  ولطيفة بنت مكتوم،  ومنى حاطوم،  الفنانين أندرياس غورسههههههههههكي
 وغيرهم من الفنانين اآللرين.،  ستروث

 
، في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عددًا  بيرَا من الفنانين واألعمال الفنية الجديدةللمعرض   المالمةوتسهتعرض النسهخة  

ل ل حوارات وورش عمل المعرض   إلى جانب األعمال األسههههههاسههههههية من النسههههههختين السههههههابقتين. وسههههههيتم مناقشههههههة مواضههههههيع
 .رواق الفننيويورك أبوظبي و لجامعة ة األكاديمية المتنّوعتخصصات ترتكز على الوعروض 

 
ويسهههههههههتند "طرق اإلبصهههههههههار" إلى البرنامد التلفزيوني الرائد للكاتب والناقد جون بيرجر على قناة "بي بي سهههههههههي" و تابه النقدي  

اهر حول المقافة البصرية، ليدعو المشاهد إلى تأمل الطرق المتنوعة التي يتبناها الفنانون في إسناد مظ  1972الصادر عام  
ومعاٍن متجددة إلى األشكال والمفاهيم المألوفة. حيث يعتقد بيرجر بأن الع قة بين ما نراه وما ندر ه في تغير دائم، وال تزال 

https://www.dropbox.com/sh/3ig0qt1hmjkv6jm/AABqltEH--P_LcW52IOyFvFma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/556z2q52wqe90fy/AAAgtQ8kN-QjbWgs7jJC5daia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/556z2q52wqe90fy/AAAgtQ8kN-QjbWgs7jJC5daia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/556z2q52wqe90fy/AAAgtQ8kN-QjbWgs7jJC5daia?dl=0
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فكرته تمبت صهههحتها رغم م هههي لمسهههة عقود. ويتناول المعرض رسهههالة بيرجر اإلبداعية ليسهههل  ال هههوء على إمكانية وجود  
لى جهانهب ضههههههههههههههرورة حمهايهة قهدرة الفن على تحهدي إدراكنها من ل ل طرح رؤ  متنوعهة.  وجههات نظر مختلفهة في  ٍن معهًا، إ

مسههههههههههههائل التجديد والتقاليد في ظل ب المغنيفي اإلمارات العربية المتحدة ومجتمعها المتنوع  وتحظى فرضههههههههههههيته باهتماٍم متناٍم
 .المتسارع للطابع العالمياالنتشار  

 
ليدعو المشههههههاهد إلى تأمل العمل  ،األسههههههاسههههههية المرتبطة بفكرة بيرجر وأبعادها المتعددةويقدم المعرض مجموعة من األعمال  

ير ز بيرجر إلى إشهههراك المشهههاهد في عملية الرؤية بصهههورة فعالة. حيث   دعوةمرارًا ليسهههتكشهههف م مح واقٍع جديد بما يعكس  
ل اإلسهقا  ال هوئي لجيمس توريل اعام  عم ، مملبع هها على طمس الحدود الفاصهلة بينه وبين المسهاحة التي ُيعرض فيها

(.  1966كل أنجلو بيسههههههههتوليتو اعام  يوعمل المر ة لم،  (1992والعمل الهندسههههههههي العامودي لفريد سههههههههاندباك اعام    ،(1968
باإلضهههههههافة إلى إبداعات تعزف على وتر التباين بين الح هههههههور والغياه لتخّب الُمشهههههههاهد بسهههههههبل جديدة لرؤية العمل الفني  

"الصهههههههههور   (، واثنين من أعمال سهههههههههلسهههههههههلة1976برق" من إبداع بول ومارلين  وس االتي يرويها، ممل عمل الفيديو "والفكرة  
ر، واثنين من الصههههههههههههور الفوتوغرافية للفنانة لطيفة بنت مكتوم تعود إحداهما لعام غوسههههههههههههتاف ميتز غ( ل1996التاريخية" اعام  

 .  2014واأللر  لعام   2011
 

وحسن شريف وأندرياس غورسكي إلى تغيير نظرتنا تجاه األشياء المألوفة من  هدالي وأليسيا  واد  أعمال سلفادور  فيما تسعى  
ل ل تغيير وظيفتها أو سهههياق عرضهههها أو مظهرها لتجعلنا نتأمل في الطريقة التي يتم بها صهههياغة السهههرديات من ل ل ما 

 .نراه 
 

: "يلجأ الفنانون إلى األشههههههههههكال والتقنيات للبوح بمكنونات أنفسهههههههههههم  سبببببببال بر وي وفي إطار تعليقه على المعرض، قال القيم  
ورؤيتهم حول العالم. إذ ينطوي  ل من األعمال الفنية المعروضهههة على دعوة للتأمل مجددًا ومراقبة الم مح الحقيقة تتشهههكل 

 ".لتف ي إلى واقع جديد
 
"نشههههههجع المشههههههاهدين ليكونوا مشههههههار ين فاعلين في الطريقة التي ينظرون بها إلى األعمال   تي  فلرات:  ال القّيممن جانبه، قو 

ضهههمن المعرض. فما من طريقة "نموذجية" لتأمل الفن، ونتمنى أن يكون جمهورنا على دراية بئرائه وعلى انسهههجام مع رؤيته 
 .الخاصة، حيث أنها تنبع من التجاره الشخصية الفريدة"

 
 من جهتهبا، ابالبا مبايبا أليربببببببببون، رايربببببببببة ال يي ين الفنيين في جبامعبة نيويورك أبوظبي وال بدير التنفيب   لرواق الفن:

أشهههههههكااًل فنية في غاية التنوع، بدءًا من الفن المفاهيمي إلى الفن االسهههههههتشهههههههراقي والمعاصهههههههر   ‘طرق اإلبصهههههههار ’يسهههههههتعرض "
والتاريخي. إذ يشههههكل من نواٍح عديدة نموذجًا مصههههغرًا لما نسههههعى إلى تحقيقه من ل ل برنامجنا الشههههامل، أي تقديم وجهات 

وندعو الجميع  ربة اإلنسهههانية من ل ل الفن. ندرس تنوع التج  ل صهههة القول، نحننظر مختلفة للفن من معرض إلى  لر.  
 لزيارة المعرض واستكشاف رؤيتهم الفريدة حول هذه األعمال الفنية والعالم من حولهم في نهاية المطاف".
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  همن ل ل فهم  ،لفنان  مبدع لألشههههههههههياء وفني ماهر يواصههههههههههل تذ يرناا"طرق اإلبصههههههههههار" بالعودة إلى رؤية معرض وينادي 
ليسهت بتل  البسهاطة وأن اإلبصهار في جوهره عملية قائمة   رنا لهيوتفسهبأن الع قة بين ما نراه    ،لعملية اإلبداعيةاخصهائب ل

 .ديناميكيات أعمقعلى  
 

 ال نشورات:
متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية صهههههههادر عن رواق الفن بجامعة صهههههههفحة   181دليل من "طرق اإلبصهههههههار" معرض  يرافق  

تم تحريره من قبل القيمين الفنيين سههههام بردويل وتيل فلرات، وي ههههم مقاالت ومسههههاهمات ، و و"أكاديا للنشههههر" أبوظبينيويورك 
وسههههههام بردويل وتيل فلرات وسههههههتيفاني موفر. وسههههههيتوفر في رواق الفن ومكتبة جامعة ومايا أليسههههههون  كتابية بقلم ماري أكتون 

 أبوظبي نيويورك.  
 

 الفنانون ال شاركون:
وأنهدريهاس  ،  بيتر فيلهدمهان-وههانز ،  وسههههههههههههههلفهادور دالي،  توديفيهد  ليربو ،  وجيمس  هاسههههههههههههههيبير ،  وفريهديريه  بورغي ،  ر غهادة عهام
ه،  وبول ومارلين  وس،  ومنى حاطوم  ،غورسهكي وفي    ،وشهانا مولتون ، وغوسهتاف ميتزغر  ،ولطيفة بنت مكتوم، وأليسهيا  واد 

،  وسهههيندي شهههيرمان، وحسهههن شهههريف، ومار وس شهههينوالد، وفريد سهههاندباك،  وميكل أنجلو بيسهههتوليتو ،وغرايسهههون بيري   ،مونيز 
 .وجيمس ويب  ،وجيمس توريل، يول-و يم تشانغ  ،وتوماس ستروث،  وجون سبيد،  ويواكيم  ورتيس وأدريان سوندرإكر 

 
 البرامج:

مسههههاًء، حيث سههههيتخلله جولة بإشههههراف    8و 6سههههبتمبر بين السههههاعة    3من المقرر افتتاح المعرض مع حفل اسههههتقبال عام في 
وسههههههههُيقام على هام  المعرض  ذل  برنامد متكامل من الفعاليات العامة،  باللغتين اإلنجليزية والعربية.  المسههههههههلولينالقيمين  

لكتروني لرواق الفن: لمزيههد من المعلومههات، يرجى فيههارة الموقع اإل  بمهها في ذلهه  حوارات وورش عمههل وأنشههههههههههههههطههة عههائليههة.
www.nyuad-artgallery.org. 

 
 "معرض "كيم روبرترون: بناء وتفرير الوااع" في منصة "مراحة ال شروع

ة المخصهههصهههًة للمعارض التي ينظمها أفراد المجتمع الفني  جامعة في مر ز الفنون التابع لأعلنت "مسهههاحة المشهههروع"، المنصهههّ
، عن إط ق معرض "كيم روبرتسهههههههون: بناء وتفسهههههههير الواقع"، والذي في الجامعةنيويورك أبوظبي ويديرها فريق "رواق الفن"  

سهبتمبر بين السهاعة   3. وسهيتم اسهت هافة حفل اسهتقبال للح هور يوم 2018بر سهبتم  17-3سهيفتح أبوابه أمام الجمهور بين  
 .مساًء ضمن منصة "مساحة المشروع"، وستتواجد الفنانة  يم روبرتسون ل ل تل  الفعالية  6-8
 

الخيال في ومن ل ل هذا المعرض، تناق  الفنانة روبرتسههههههههون، التي تعمل انط قًا من العاصههههههههمة اإلماراتّية أبوظبي، فكرة 
 ل ترتكز على صههههههههوٍر فوتوغرافية بانورامية مألوذة بواسههههههههطة الهاتف المحمول. فمن لة الواقع المعاصههههههههر عبر تقديم أعمال

ذات جودة منخف هههة وتت هههمن أنما  حر ة يغلب عليها التأثيرات ال هههبابية والمتباينة، تسهههعى روبرتسهههون  االسهههتعانة بصهههورٍ 
ي الصهور التي تت همن فراغات وشهقوق، وتوظفها لتسهاعد معالم الوضهوح في اسهتقاء  بشهكٍل لا  إلى تحديد مكامن الفشهل ف

http://www.nyuad-artgallery.org/
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مزيٍد من األفكار والتعابير التجريدّية. ومن ل ل قلب الصههههههور، تتحد  روبرتسههههههون إدراك الجمهور للواقع، وتدعوهم للتفكير  
 البديلة ضمن هذا السياق.مليًا بمنظورهم للعالم، وبالتالي الحصول على مجموعة من التفاسير التعبيرّية 

 
 -انتهى-

 :ل زيد من ال علومات، يرجى التواص  مع
 مهند علي /دانييل ديمارتيني
 برونزوي   رتس

 هاتف:
4852  503  56  971  /+4820  107  50 971+ 

 NYUADAG@brunswickgroup.comبريد إلكتروني:  
 

 ميسون مبارك
 ظبيجامعة نيويورك أبو 

 +971  50  322  95 32هاتف: 
 Maisoon.mubarak@nyu.eduبريد إلكتروني:  

 
 :موااع التواص  االجت اعيجامعة نيويورك أبوظبي على ي كن متابعة صفحات رواق الفن ب

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 artgallery.org-www.nyuad 

 مالحظات لل حررين:
 نب ة عن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي

مجموعهة معهارض فنيهة وثقهافيهة مميزة لبهاقهة   -األكهاديمي في الجهامعهة   المتحف -يقهدم رواق الفن بجهامعهة نيويورك أبوظبي  
عهالميهة من الفنهانين والقيمين واألكهاديميين بههدف تعزيز الحوار الفكري واإلبهداعي بين الجهامعهة والمجتمعهات األوسههههههههههههههع عبر 

البحمية والتجريبية ومشهروعات  والدولي. تدعم منصهة العرض األعمال اإلقليمي موضهوعات تشهغل أهمية  بيرة على الصهعيد
الفنانين والقيمين الخارجيين والمعارض البارفة، مع التر يز على المشههههههههههاريع التي تسهههههههههههم في تعزيز الدور التجريبي والعلمي  

 غير الربحي والفريد للجامعة.
 

 سال بر وي  وتي  فلرات ال ي يين الفنييننب ة عن 
 www.artreoriented.com 

mailto:NYUADAG@brunswickgroup.com
mailto:Maisoon.mubarak@nyu.edu
http://www.nyuad-artgallery.org/
http://www.artreoriented.com/
http://www.nyuad-artgallery.org
https://www.facebook.com/NYUAD-Art-Gallery-1543756169170397/
https://www.instagram.com/nyuadartgallery/
https://twitter.com/nyuadartgallery
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" رت ري أوريانتد" وهي  ُيعد سههام بردويل وتيل فلرات أكاديميين وقيمين فنيين مسههتقلين يتمتعان بشهههرة عالمية، وهما ملسههسهها  
ة فنية متعددة التخصهههصهههات مقرها في ميونك ونيويورك. ومنذ عام   ، توّلى سهههام وتيل رئاسهههة الملسهههسهههة المقافية  2016منصهههّ

وعلى مدار  التابعة لدار "مون ب ن" في هامبورغ، وهم أي ههههههًا  بيري التقييم الفني في متحف "مارتن غروبيوس باو" ببرلين.
المتاحف والملسهههسهههات العشهههرة أعوام الماضهههية، قاما   هما بتنظيم سهههلسهههلة واسهههعة من المعارض المرموقة لد  مجموعة من  

 في جميع أنحاء العالم.
 

 -  1938للرًا باإلشهههراف على معرض "جماعة الفن والحرية: االنشهههقاق، الحره، والسهههريالية في مصهههر اوقاما سهههام وتيل م
( وفي متحف "رينا صههههههههههوفيا" بمدريد 2016/2017(" الذي تمت اسههههههههههت ههههههههههافته مللرًا في مر ز بوميدو في باريس ا1948

المجموعههههة الفنيههههة "نوردراين فيسههههههههههههههتفههههالن  ي  2017ا تيههههت ليفربول 2017" في دوسههههههههههههههلههههدورف ا20( ومتحف  ومتحف   )
 ( وحاليًا يتم عرضه في المتحف الحديث في ستو هولم.2017/2018ا
 

 "السهريالية  األكاديمية  الدراسهة ذل   ويشهمل  عالميًا، مللفاً  20  من أكمر  جعبتهما في يمتلكان  ومحررين مللفين  وتيل  سهام وُيعد
  والربيع:  والشهههتاء... والخريف  و"الصهههيف  (،2016  س"،توري بي "أي  النشهههر   ادار  والحرية" الفن  وجماعة الحداثة  مصهههر: في

 والتجريد دانسهههائخوا  نموذج: إلى النهد  يتحول و"عندما  (،2014 سهههكيرا،  النشهههر   ادار  العربي" العالم  من  الفنانين بين حوارات
 وسههههههههههههههكيرا  ،0122 ابلومزبري   و"الجمهور"  و"المتحف"، الفنان،  أنامل  تحت الفني العمل إبداع  حكت: إن  و"نفرتيتي الكوري"،
2013/2014.) 

 
 نب ة عن "مراحة ال شروع"

 space-artgallery.org/en_US/project-www.nyuad 
الجامعة. ويعتبر يتولى فريق رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، إدارة "مسههههههههاحة المشههههههههروع" في مر ز الفنون ضههههههههمن حرم  

ة للتجربة واالسههتكشههاف، تمنح األولوية لمعارض المجتمع   "مسههاحة المشههروع" المخصههب لمشههاريع المجتمع األكاديمي، منصههّ
األكاديمي، ممل معارض الخريجين السهههههههههنوية، ومعارض نهاية الفصهههههههههل الدراسهههههههههي المخصهههههههههصهههههههههة ألعمال الطّ ه، و ذل  

 المعارض التي ترعاها الكلّيات.
 

 كيم روبرترون نب ة عن 
وبتخصهههب الطباعة. درجة الماجسهههتير في الفنون الجميلة بمن الكلية الملكية للفنون في لندن حديمًا   يم روبرتسهههون  تخّرجت  
محتو  والطباعة و تكرف على التصهههوير الفوتوغرافي، و سهههنوات؛    10في العاصهههمة اإلماراتية أبوظبي منذ روبرتسهههون  وتتواجد 
في وتقّدم روبرتسهههون أعمالها الفنية  الطباعة البانورامية الرقمية.  األلير على أعمالها ارتكزت  ، وقد  التر يبّيةواألعمال  الفيديو  
 اإلمارات.اإلمارات العربية المتحدة ولندن،  ما تزاول بشكل منتظمة مهنة التدريس والتوجيه في   كل من

  
 حول جامعة نيويورك أبوظبي

http://www.nyuad-artgallery.org/en_US/project-space
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أبوظبي أول حرم جامعي شهههامل لبداه والعلوم اإلنسهههانية في الشهههرق األوسههه  تتم إدارتها من الخارج ت هههم جامعة نيويورك 
من قبل جامعة بحمية أمريكية مرموقة. وتدمد الجامعة باقة مختارة من مناهد علوم اآلداه والعلوم اإلنسهههههههههههانية والهندسهههههههههههية  

يح لط بهها القهدرة على تحقيق النجهاح في عهالم اليوم الهذي والعلميهة مع مر ز عهالمي مرموق للبعمهات والبحوث الجهامعيهة لتت
يزداد ترابطًا، إلى جانب فر  التعاون والتطور لمواجهة التحديات التي تواجهها اإلنسههههههههههههههانية. وتسههههههههههههههتقطب الجامعة الطلبة 

يورك لغههة. وتشههههههههههههههكههل جههامعههات نيويورك في  ههل من نيو   115دولههة مختلفههة والههذين يتحههدثون أكمر من    115المتفوقين من  
وأبوظبي وشهههنغهاي المحور األسهههاس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح لهيدة التدريس والط ه على حد سهههواء الفرصهههة 
لتجربة بيدات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول المقافات األلر  في واحدة أو أكمر من الملسهسهات األكاديمية التابعة لجامعة 

 نيويورك في ست قارات.
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