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االمعرضض االفني يیعرضض أأعماالً إإبدااعيیة لفنانيین معاصريین إإماررااتيیيین ووعربب ووعالميیيین  

جامعة نيیويیورركك أأبوظظبي تفتتح أأوولل معرضض فني من تنظيیمهھا في ااألوولل من نوفمبر 

أأبوظظبي٬، 28 أأكتوبر 2014: أأعلنت جامعة نيیويیورركك أأبوظظبي عن أأوولل معرضض فني تنظمهھ للجمهھورر في مقرهھھھا 
بجزيیرةة االسعديیاتت٬، إلبراازز ااإلبدااعاتت االفنيیة االمعاصرةة لنخبهھ من االفنانيین من ااإلماررااتت وواالدوولل االعربيیة وواالعالم٬، 
ووذذلك يیومم االسبت االمواافق 1 نوفمبر  حيیث تنطلق االنسخة ااالوولى  للمعرضض  تحت عنواانن  "في االموقع" 

وويیستمر االمعرضض حتى 17 يینايیر 2015.  

وويیعرضض االمعرضض االفني مجموعة من االلوحاتت االفنيیة وواالصورر االفوتوغراافيیة٬، ووأأعمالل االتسليیط االضوئي٬، 
وواالمنحوتاتت٬، االتي ستتضمن نسخة ططبقة ااألصل لقاعة عرضض االفنانن االباكستاني ررااشد رراانا من متحف تاتت 
مودديیرنن في لندنن٬، وولوحة جداارريیة للفنانة ااألمريیكيیة مارريي تمبل من سلسلة " ترااكيیب االضوء"٬، ووأأعمالل من فن 
ااألررضض للفنانن ااإلماررااتي محمد أأحمد إإبرااهھھھيیم٬، وواالفنانة ااإلماررااتيیة اابتسامم عبداالعزيیز٬، وواالفنانن االكويیتي ططاررقق 

االغصيین٬، وواالفنانن االمصريي باسم مجديي.  

ووبهھذهه االمناسبة قالت٬، مديیرةة االمعرضض ووررئيیسة االمنسقيین؛ مايیا آآليیسونن: "إإنن عنواانن أأوولل معاررضنا "في االموقع" 
مستوحى من مقر جامعة نيیويیورركك أأبوظظبي االجديید على جزيیرةة االسعديیاتت بما يیقدمهھ من إإلهھامم عبر أأعمالل فنيیة 
ووبيیئة عامة تبرزز جماليیاتت االفنونن. كما يیهھدفف االمعرضض إإلى إإبراازز كيیفيیة فهھمنا للعمل االفني إإذذاا ما كانن متعلقاً 
بمكانن ما٬، كحديیقة غنّاء أأوو جزيیرةة صحرااوويیة٬، ووماهھھھيیة ررؤؤيیتنا لهھذاا االموقع باعتباررهه مكاناً تارريیخيیاً أأوو معاصرااً." 

ووأأضافت: "يیعكس مقر جامعة نيیويیورركك أأبوظظبي على جزيیرةة االسعديیاتت كل هھھھذهه االتساؤؤالتت٬، فهھو بحد ذذااتهھ 
يیحتويي كل هھھھذهه االوااجهھاتت االمتنوعة من حداائق ووصحارريي ووووااجهھهھ مائيیة٬، فضالً عن كونهھا ملتقى لثقافاتت 
متنوعة٬، تبرزز من بيین كل االمنشآتت االمعاصرةة االموجوددةة على االجزيیرةة٬، االتي تعبر عن كل من ااإلررثث االثقافي 

االتارريیخي وواالرؤؤيیة االمستقبليیة لدوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة." 

وويیأتي "في االموقع" كأوولل معرضض ضمن برنامج سيیستمر لعدةة سنوااتت يیُقامم خاللهھا االعديید من االمعاررضض االفنيیة 
االتي تبرزز مختلف االموااضيیع االثقافيیة االعالميیة ووكذلك االتارريیخيیة وواالمعاصرةة٬، حيیث ستركز تلك االمعاررضض على 
موااضيیع ذذااتت ططابع محلي ووإإقليیمي ووأأخرىى عالميیة. ووستتركز االسنوااتت ااألوولى من االبرنامج على ثالثة محاوورر 
ررئيیسيیة هھھھي االمشهھد االطبيیعي ووبيیئة االبناء٬، وواالثقافة وواالفن ااإلسالمي٬، وواالحواارر االفني االعالمي. كما يیعد االمعرضض 
منصة إلبراازز بعض ااألعمالل لفنانيین صاعديین وو ااخريین مخضرميین٬، كما سيیشكل االمعرضض منصة محفزةة 
للفكر وواالنشاطط ااإلبدااعي بما يیبني االعالقة بيین االجامعة وواالمجتمع االمحلي٬، وومجتمع االفنونن وواالمنسقيین وواالطلبة.  

يیقع االمعرضض في االمدخل االرئيیسي لمقر جامعة نيیويیورركك أأبوظظبي (في مبنى A4).على جزيیرةة االسعديیاتت ووتبلغ 
ً مربعا٬ً، وويیتكونن من قاعة بسقف مرتفع٬، وومساحة خاررجيیة٬، مجهھزهه بكافة أأددووااتت  مساحتهھ 664 متراا



وومستلزماتت االعرضض٬، ووجدرراانن متحركة ووأأضوااء٬، تتيیح االمروونة لعرضض ااألعمالل االتجريیبيیة وواالتقليیديیة بدءااً من 
أأعمالل االفيیديیو ووحتى االمقتنيیاتت االقديیمة.  

من جديیر بالذكر أأنن االمعرضض االثاني٬، سيیقامم في ماررسس ٬2015، ووسيیقدمم أأوولل عرضض لمجموعة "سالفز 
وواالتتارر" باإلضافة إإلى إإططالقق كتابب يیحتويي موااضيیع تكليیف تحت عنواانن "مراايیا ااألمرااء" من منشوررااتت 
االمعرضض االفني لجامعة نيیويیورركك أأبوظظبي بالتعاوونن مع مطابع "جي أأرر بي" وومن تحريیر أأنتوني ددااووني  من 

مؤسسة "إإبراازز". 

ووسيیتسنى للجمهھورر االتجولل في أأررووقة االمعرضض خاللل االيیومم ااألوولل من االساعة 5 إإلى 8 مساًء٬، ووبعد ذذلك سيیتاحح 
االمعرضض للجمهھورر كل أأسبوعع من ااإلثنيین إإلى االخميیس٬، من االساعة 11 صباحاً ووحتى 5 مساًء ووأأيیامم االسبت من 
2 ظظهھرااً ووحتى 5 مساًء. وولمزيید من االمعلوماتت عن االمعرضض يیرجى ااالتصالل على 6288000-02 أأوو ززيیاررةة 

 www.nyuad-artgallery.org االموقع ااإللكترووني

-اانتهھى- 

نبذةة عن جامعة نيیويیورركك أأبوظظبي 
تضم جامعة نيیويیورركك أأبوظظبي برنامًجا مختارًراا لكليیة ااآلدداابب وواالعلومم (باإلضافة إإلى االهھندسة) وومركًزاا عالميیًا مرموقًا للبعثاتت 
وواالبحوثث االجامعيیة لتؤلف بذلك ووحدةة متكاملة متراابطة وومرتبطة بالجامعة االرئيیسة في نيیويیورركك. ووستشّكل كلٌّ من مقر جامعة 
نيیويیورركك في نيیويیورركك ووجامعة نيیويیورركك في أأبوظظبي ووشانغهھايي حجر ااألساسس لشبكة جامعيیة عالميیة فريیدةة من نوعهھا٬، تشمل 
اابتعاثث أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس وواالطلبة من كل مقر للدررااسة في ووااحدةة أأوو أأكثر من االمؤسساتت ااألكادديیميیة االتابعة لجامعة نيیويیورركك 

في ست قاررااتت. 


