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"الخيوط الخفية:  عرض مإقامة يعلن عن  رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي

 التكنولوجيا ومفارقاتها"
 

"الخ نننأ   نننن   تنظننن   رواق الفننن  معة ننننو ك أبنننأرع أ نننأ    عننن  أعلننن   :2016 يوليوووو 26أبووووظبي  
هنن ا المننن   يأخنن  أف سو  .2016 ديسم   31-س تم   22خالل الفت ة الخف و: التكنألأج ة و فةرقةتهة"  

تنننة ال أ  ننو ةعالقجأاكنن  األعمةل المن وضو     أركةكه خالل    ت ّصد استكشةف و زّواره على  ت  رحلو 
و"الخصأصنن و  " التأاصنن و النزلننو " ف هننة ممننة  ال ننةرزةالمأاض ع جملو    للأقأف على   ، ع عةل  التكنألأج ة

تأق ننع تحمنن  التنن   المم ننزة عمأعننو  نن  األعمننةل الفن ننو المننن   وس ضنن  . ووسننة   التأاصنن  ااجتمننةع " 
 .آدي واغنكت الفنةكو األ  بك وو  آي وبأي  الغن  ع  التن بف      نه  الفنةن الص ن فنةكًة عةلم ًة   15

 
وطننن ق فننن  وسنننة   ا شنننن أن عصننن  التكنألأج نننة و نننة يصنننةح ه  ننن  حلنننأل   تكننن ة قننند شنننّك  ك لنننو كأع نننو 

ووسننة   التأاصنن  ااجتمننةع  ،  دايننًو  نن  الهأاتنني ال ك ننو مط ب و غ    س أقو ف  تةربخ ال شنن بوااتصةل  
؛ ولكنن  ا تنننزال هننن ه األدوال وغ  هنننة  نن  المننننة الل األخننن   اإللكت وك نننو المننننة الل المةل ننو صننأًا ىلنننى و 

والتهدينندال لمخننةط  المن ضننو ل خصأصنن و المسننتخد حمةيننو يتنلننب مف مننة يةل  عمأعننو  نن  التحنندتشننأاهة 
  د  تأث   التكنألأج ة ف  ال  ئو المح طو.أو هةك ز( الالمتسلل   )سأاء    اكتهةكةل 

 
ضم  ىطةر  عةلم  أضأع س   أغأار يحأار  تم ز يتخل  المن   ، أفضةلهةو التكنألأج ة  سل  ةل  وا   

األعمننننةل فنننن  حننن   ت صنننند  .منط ننننو  نننع الفأا نننند والمخنننةط  المصننننحأاو  نننع التطننننأر التكنألنننأج العالقنننو 
لتكشنني لنننة اإللكت وكنن   اإلشنن افالتن نن  و المت نننو فنن  ل ننو األطنن  المسسسنن و والعمةهنن ه صنند  المن وضننو 

كننةجع لننب حننأار  خال  مننأن الفن ننأن بأ نن  و  .التنن  كنت  هننة أ نن ًا  سننلمًة مننهعدد    جأاك  ح ةتنة  ع الستةر  
 وتأض ح ااستخدا  األ ث  له ه األدوال الت  كستخد هة يأ  ًة".

 
تنف نن  عنن  رواق الفنن  ينلنن   "الخ أ  الخف و: التكنألأج ة و فةرقةتهة"  ن    تنظ    هوتعدر اإلشةرة ىلى أك

 نننن   ختلنننني والخ نننن اء والمتخصصنننن    ل ننننةحث  دعننننأة ا المتمثننننّ  فنننن    كة عننننه  ااسننننت ات ع و هأهدافنننن أحنننند 
كنن   نن  الفننن     نن  فنن   هننة  التوبشننةرع .  ننن    هنن ا الحعنن علننى تنظنن   لإلشنن اف المعننةال األكةديم ننو 
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رواق فنن   فن ننوو ق منن  اةكو قطننةن،، و سكأل ف تزج  الد، ر  س اإلعال  التفةعل  ف  جة نو ك أبأرع أ أ   
، مطن عنن  ت سنن  ، و آرا  مننةرثأل، و ج منن  ألنن  ، و آي وبننأي  فنةكننًة وهنن : 15لننن أعمننةًا المننن   وبضنن   ؛الفنن 

و ن نن ة ،  ةيكنن  خننأاك   غنن اي، و هننةغ أر  -ديننأي ه ثنن  ، و جأكننة   وكننن  كننأه  و ، ل ننأ  ننأل  ، و وفننةء  نناللو 
 .ك ن  ووكجو ، وآدي واغنكت،    ن ف  ست جوس، ف ل   ست  كز، و وإيفةن روث، ال دي ي 

 
"الفنننأن مط  نتهننة   كننو تتننأث  معم ننع التغ  نن ال التنن  تطنن أ علننى المعتمننع، : بانوة قاوا و   جةك هة، قةلت  

مةلصنأد ىلى ال م  وإكشةء ش كو اإلكت كت وصأًا ىلى الثأرة التكنألأج و،  دايًو    الثأرة الصنةع و   ورًا 
فعم نهة لهة صد  ك    ف  األعمةل الفن و على تنأع أشكةلهة. وله ا المأضأع الشة   أهم و خةصننو فنن  

ى دولننو اإل ننةرال الن ا ننو المتحنندة، والتنن  تشننته  مكأكهننة دولننو حةضنننو لإل ننداع واا تكننةر هنن ا مةإلضننةفو ىلنن 
سننّكةكهة المطلننن   دا مننًة علننى أحنندث  ننة يعننأد مننه عننةل  التكنألأج ننة. وتمةشنن ًة  ننع ر بننو رواق الفنن  ال ة مننو 
على تنظ    نةر  تحظى مةهتمة  عةلم  وتنننةقم  أاضنن ع  حل ننو، يستضنن ي  ننن   خالخ ننأ  الخف ننو: 

 أضننأع تع اتنننة كننأف اد  ننع التكنألأج ننة و فةرقةتهننةخ تشننك لو  نن  األعمننةل الفن ننو ال ا نننو تنندور فك تهننة حننأل 
التكنألأج ة. وا يفأتن  أن أغتن  ه ه المنةس و ألعنن ع عنن  فخنن ي مطنن م هنن ا المأضننأع فنن  المشننهد الفننن  

سننكأل ف تزج  النند، النن ي لنن  يكنن  للمننن   أن ي  ننة  ال ننّ   الفننن  دولننو اإل ننةرال مةلتنننةون  ننع ال  وف سننأر و  
 ". دون دعمه

 
 أضنننأع وال ننن ا ج الدراسننن و التننن  أقننند هة علنننى ت تكنننز أعمنننةل  "  :فيتزجيرالووو سووو و  ، قنننةل المنةسننن و اهننن هو 

للنمنن   شك  ه ا المن   ف صو  ثةل ننو س، واةلط ع هةواستخدا  نهة التكنألأج ة    ح ث ك ف و التفةع  
 ننن  المأاهننن   ع بضننوً  شننن بحوً الفننننةكأن المشننةركأن بمثننّ  و . فنن  سننن ةق جديننندالمط وحنننو  ننع هننن ه األفكننةر 

خصأصننًة هنن ه األدوال  ننع التننأقل  يط حأن كظ ة ك ديو شة لو علننى  م  ، المن وفو وال  أز الفن والنةشئو  
 ننع التكنألأج ننة فنن  الممتنندة تنننة يحددون  ال ح عالق، كمة ال أ  وح ةتنة جزءًا ا يتعزأ    أص حت مند ة  

 ." المةض  والحةض  والمست   
 

ي ند ق مو       ختلي ش ا ح المعتمعوالتفةع   نهة اكطالقًة    قنةعته ال اسخو مأن كش  األفكةر العديدة 
   بننو ىشنن اف و واا تكننةر المتفّ د ف  دفع حدود اا ننداع  يأاص  رواق الف  دراه، األهم وف  وض ورة غةيو  

علننننى غنننن ار  ننننن    ننننن   "الخ ننننأ  الخف ننننو"، ب  نننن  و . المأاضنننن ع ااجتمةع ننننو المنةصنننن ةثننننة  ة ضنننند 
غننن ب حنننن  ىلنننى  ،"  السننننالف والتتنننةر:   اينننة األ ننن اء "السنننالف والتتنننةر" تحنننت عننننأان " المعمأعنننو الفن نننو 
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وتنزبز الحس الن دي لنند  جمهننأر الفنننأن ا خنن  فنن  التأسننع واازديننةد  دولننو اإل ننةرال الن ا ننو ااستطالع  
  المتحدة.

 
الحننأارال أعننو  نن  يضنن   عمكة نن     كننة ج عننة  الخف ننو: التكنألأج ننة و فةرقةتهننة" "الخ ننأ   ننن   يتخلنن  

 عم ع األعمةر.الت  ت ح  مالفنةل ةل و 
 

 -اكتهى-
 

 لمزي  من المعلوما   ُيرجى التواصل مع:
   سأن   ةرع/داك   دي  ةرت ن 

   كزوبن آرتس
+971 56 507 3016/+971 56 503 4852 

NYUADAG@brunswickgroup.com 
 
 

 :nyuadartgallery@  تابعوا رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي على وسائل التواصل االجتماعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.nyuad-artgallery.org 

 مالحظا  للمحريين
 نبذة عن المنسقين الفنين

 
 بانة قاا 

معة نو ك أبأرع  مساحة المشروع  تشغ   نص   دي و  عة نو ك أبأرع أ أ   م الف   رواقف    فن و  قّ مو
 نهنند وخالل فت ة دراسننتهة فنن  . (space/-project-center-artgallery.org/en_US/arts-http://nyuad)أ أ     

فضنناًل عنن  قسنن  التننةمع لمتحنني الفنن  المنةصنن  مشنن كةغأ  األداءعنن و    عملننت  ننع قسنن ، أن لفننن شنن كةغأ ل

mailto:NYUADAG@brunswickgroup.com
http://nyuad-artgallery.org/en_US/arts-center-project-space/
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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ةن أيضننًة .  ن أبننأرع أ ننأ    جأجنهننةي   تحنني لمش وع الت     الفن  التةمع   نندي ًا وقنند سنن ب وأن عملننت قطننّ
ت فنن  النننة   ، كمننةراكننأبتز  ةيكنن األ  بكنن   لفنةن  المش وعةل   -Getty نحننو ال  كننة ج النندول   2015تل ننّ

CAA .  دولو اإل ةرال الن ا و المتحدة. أ أ   ى ةرة ولدل قّطةن ف  
 

 س و  فيتزجيرال 
فنن  الت  أق مننت أعمةله الفن و ف  النديد    المنةر  ّحلت ، الحديثو الأسة ط ين ف مةستخدا  فنأن   فنةن

مةاسننتنةكو  مننةدي وال قمنن ال النننةل التحننأل  نن   أعمةلننه وت صنند  .األ  بك ننو وأورواننة وآسنن ةالأايننةل المتحنندة 
يتننأّلى سننكأل  عمأعننو ، الفن ننواخننالف أعمةلننه . و األدوال التن   بننو ثنن  ممعمأعننو  نن  الت ن ننةل الحديثننو 

اإلضننننةءة فنننن  التخطنننن ط الم  ننن  و و  التصنننم   التفننننةعل  المنننةديورشننننو  تنأعنننو  نننن  ور  النمننن  ممننننة ف هنننة 
أستةذ  سةعد ف  قس  الفنأن ور  س اإلعال  التفننةعل  فنن  جة نننو وبشغ  سكأل حةل ًة  نص  .  التفةعل و

فنن  والتنن  تسننتخد  نننأ"، بو د"أر  للغننو ال   عننور  سننًة ل سنن  التأث ننب كننةن فنن  السننة ب ، وقنند ك أبننأرع أ ننأ   
 والمصمم  .تصم   المشةربع اإللكت وك و التفةعل و    ق   الفنةك   

 
 نبذة عن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي

، ال ي فتح أ أامه فنن  األول  نن  كننأفم    نن  النننة  المةضنن  وب ننع ي د  رواق الف  معة نو ك أبأرع أ أ   
عند المدخ  ال   س  لح   جة نو ك أبأرع أ أ    على جزب ة السنديةل،  عمأعو  نةر  فن ننو وث ةف ننو 
 م زة تتط ق ىلى  ختلي المأاض ع التةربخ و والمنةص ة،  ع الت ك ننز مشننك  خننةا علننى المأاضنن ع ذال 

إلقل م  والدول . و   خالل المنةر  واألحداث والمنشأرال، ي ند ال واق ممثةمو حةفز ااهتمة  المشت ع ا
 وال  منن  و حنن  للنشننة  الفكنن ي واإل ننداع ، كمننة أكننه ينن اط جة نننو ك أبننأرع أ ننأ    ممعتمننع  نن  الفنننةك   

 على  ستأ  النةل . وال ةحث  
تننألي  نن  قةعننو مسنن ي    تفننع و سننةحو قد    اع(، وب 7000 تً ا   اًنة ) 664ي ع المن   على  سةحو 

خةرج ننو  خصصننو للننن   فنن  الهننأاء الطلننب. وهننأ  عهننز مةلكة نن  استضننةفو  نننةر  علننى شننتى أكننأاع 
الأسننة ط، مفضنن  رحةمننو التصننم   فنن  جدراكننه وإضننةءته، ممننة ينطنن  الح بننو فنن  عنن   الت ك  ننةل الفن ننو 

 لى الم تن ةل واألكت كةل الثم نو.التع ب  و والت ل ديو،  دًءا    الفنأن المصّأرة وصأًا ى
الخنننةرج    والمننننةر     مننن  والتع ب  نننو و شننن وعةل الفننننةك   وال ال حث نننوتننندع   نصنننو النننن   األعمنننةل 

ال ةرزة. وب كز   كة ج المن   ال ةد  علننى ثالثننو  أضننأعةل: المنننة   الط  ن ننو وال  ئننو النم اك ننو، والفنن  
 نةلم . اإلسال   والث ةفو، والف  ف  الحأار ال
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، أو تفضننننلأا  زبننننةرة  أقننننننة 8000-628-2-971للتأاصنننن   ننننع رواق الفنننن ، تفضننننلأا مةاتصننننةل  نننن ق   
 .www.nyuad-artgallery.orgاإللكت وك  

 
 نبذة عن جامعة نيويورك أبوظبي

تتألي جة نو ك أبأرع أ أ        عمأعو  نت ةة    كل ننةل الفنننأن الل   ال ننو والنلننأ  )ممننة فنن  ذلننن كل ننو 
ة وبنن ت ط  —لهندسو(، مةإلضةفو ىلى   كز عةلم  لألمحةث المت د و والمنح الدراس و ل كنن  هنن ا يتكة نن   نننً

معة نو ك أبأرع ف  ك أبأرع. وتمّث  جة نو ك أبأرع  ن أبأرع وجة نو ك أبأرع أ أ    وجة نو ك أبننأرع 
أعضنننةء ه ئنننو التننندربس  شننننغهةي النمنننأد الف ننن ي لشننن كو عةلم نننو ف بننندة  ننن  العة ننننةل، التننن  يتن ننن  ف هنننة

والطالع    جة نو  ألخ   ل ضةء "فص  دراسنن " فنن   أقننع أو أكثنن   نن  المأاقننع الندينندة التةمنننو لعة نننو 
 ك أبأرع ف  ال ةرال الست.

. وبننندرب مةلعة ننننو  عمأعنننو 2014دفنتهنننة األولنننى فننن  را نننع عنننة   وقننند خ  جنننت جة ننننو ك أبنننأرع أ نننأ   
 دولو. 100طال  و  تنأعو    أكث     
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