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 رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي يرصد فورة الحراك الفني 
بمدينة نيويورك خالل فترة الخمسينيات والستينيات في  

 معرض الخريف 
 

 
المقام في رواق الفن بجامعة    "١٩٦٥-١٩٥٢"ابتكار مركز المدينة الفني: صاالت عرض بإشراف الفنانين،  معرض

 نيويورك أبوظبي 

 
يفتتح رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي غداً معرض موسم الخريف    :2017أكتوبر    3أبوظبي،  

، والذي يحتضن بين  "١٩٦٥-١٩٥٢"ابتكار مركز المدينة الفني: صاالت عرض بإشراف الفنانين،  
ة تحت إشراف وتنظيم متحف "غراي" للفنون،  أركانه تشكيلة واسعة من األعمال الفنية التاريخي

 متحف الفنون الجميلة بجامعة نيويورك في مدينة نيويورك.
 

فترة  خالل  نيويورك  في  الفني  المجتمع  تطور  محطات  الضخم  المتحفي  المعرض  هذا  ويرصد 
الخمسينيات والستينيات في الوقت الذي شكّل فيه فنانو حي مانهاتن الُسفلي باكورة الصحوة 

 فنية التي شهدتها مدينة نيويورك الحقاً وعززت مكانتها كعاصمة ثقافية بارزة.ال 
 

فناناً بما في ذلك األيقونات الفنية المعروفة  50عمل فني ألكثر من   200ويضم المعرض أكثر من  
و كاتز  وأليكس  كوساما  ويايوي  نيفلسون  ولويز  فاليفن  دان  وكالوس   مثل  سوفيرو  دي  مارك 

غرومز ويوكو أونو إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يستحقون شهرًة أولدنبورغ وريد  
أوسع مثل إد كالرك وإميليو كروز ولويس داد وروزالين دريكسلر وسالي هازليت دروموند وجان 

 فوليت وليستر جونسون وبوريس لوري وألدو تامبيليني. 
 

دينة نيويورك الذي شهد رواجاً إبداعياً  ويعود هذا المعرض بالزوّار إلى فترة المشهد الفني في م 
و  آرت  البوب  فن  صحوة  وحتى  الخمسينيات  أوائل  في  التجريدي  التعبير  حركة  من  الفن بدايًة 

التقليلي )المينيمال آرت( في أوائل ستينيات القرن الماضي. وخالل هذه الفترة، ساهم الفنانون 
د تمّخضت المعارض الفنية التي أقاموها،  في توسيع حدود ما يُعرف بمنطقة مانهاتن الُسفلى. وق

سواء بالتعاون بين مجموعة من الفنانين أو تحت إشراف فنانين، عن اتجاهات جديدة في عالم 
الفن كما يُعزى الفضل إليها في توسيع الحدود الشرقية لما كان يُعرف بـ "مركز المدينة" لتشمل  

ح في  الموجودة  الصناعية  واألبنية  المساكن  هذه  الحقاً  لعبت  وقد  الُسفلى.  مانهاتن  ي 
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المساحات الجديدة دوراً بارزاً في تشكيل مالمح األعمال الفنية التي أبدعها وقام بعرضها هؤالء  
 الفنانون.

 
ويُعد "ابتكار مركز المدينة الفني"، الُمقام تحت إشراف وتنظيم متحف "غراي" للفنون في جامعة 

ضوء على هذه الفترة الفنية من منظور أربع عشرة نيويورك، أول معرض متحفي ضخم يلقي ال 
صالة عرض رئيسية تتم إدارتها بإشراف مجموعة من الفنانين، كما يكشف الستار عن مشهد  

فناناً ممن    50فني مليئاً بالتنوع بشكل أكبر مما كان عليه في السابق، بمشاركة ما يزيد عن  
جان إلى  والتصويري  التجريدي  الفن  مسار  نفس  بحواسهم  سلكوا  انغمسوا  الذين  أولئك  ب 

 اإلبداعية والفنية في صياغة األعمال التركيبية والعروض األدائية.
 

الفنانين، بما   الفنية األولى لهؤالء  لن تتكرر لرؤية بعض األعمال  سيحظى زوّار المعرض بفرصة 
( أدا"  "أدا  لوحة  "ش1959فيها  من سلسلة  ولوحة ضخمة  كاتز  أليكس  المعروف  للفنان  بكة  ( 

النور في   الالنهاية" بريشة الفنانة يايوي كوساما وعمل تركيبي للفنان دان فاليفن الذي أبصر 
ويصاحب  اإلنارة.  مصابيح  من  مبتكرة  تركيبية  أعمال  مجموعة  أول  فيه  طوّر  الذي  العام  نفس 
المعرض مجموعة من الصور بعدسة جون كوهين وداني ليون والتي تستعرض مشاهد من مدينة  

حول  نيويو  ومراسالت صحفية  فنية  فعاليات  من  والصور  الوثائق  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  رك 
 المساحات الفنية التي أدارها هؤالء فنانون. 

 
أكتوبر    4وتتولّى مهمة اإلشراف على معرض "ابتكار مركز المدينة الفني"، الذي يُقام خالل الفترة  

في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، القيّمة الفنية ميليسا راكليف، وهي أستاذة  يناير   13 –
 مساعدة في قسم الفن والمهن الفنية في كلية ستاينهارت التابعة لجامعة نيويورك. 

 
قالت  و المناسبة،  الفن بهذه  لرواق  المؤسس  والمدير  الفنيين  القيّمين  رئيسة  أليسون،  مايا 

"يضعنا معرض ’ابتكار مركز المدينة الفني’ برؤيته الواسعة أمام الدروب   بجامعة نيويورك أبوظبي:
التي التي انطلق منها هؤالء الفنانون في تطوير مجتمعات فنية باالعتماد على جهودهم الذاتية، و

الذي حققه   الكبير  النجاح  وبعد  واإلبداعي.  الفني  الحراك  في  كبرى  إحداث صحوة  إلى  أفضت 
اإلمارات،   فنية في  حركة  تقصي  لكننا:  نراهم  ’ال  الضوء على 2008-1988معرض  الذي سلّط   ’

إحدى المجتمعات الفنية البارزة في دولة اإلمارات، يستكمل معرض ’ابتكار مركز المدينة الفني’  
وارنا الفني ولكن في مكان آخر تحديداً في مدينة نيويورك خالل فترة الخمسينيات. ويمثّل هذا  ح

المعرض محطة بارزة في مسيرة متحفنا األكاديمي، السيّما وأنه يُعتبر أول معرض متحفي يضم 
من   أكثر  من  ُمعارة  سعداء    100أعماالً  ونحن  المتحدة.  الواليات  من  فنية  ومجموعة  متحف 

الفني  باستض والتاريخ  الفنون  تربط  جسور  ببناء  والتزامنا  رؤيتنا  مع  تماشياً  المعرض،  هذا  افة 
العالمي باألسئلة المطروحة هنا في رواق الفن، ونحن نتطلع إلى خلق حوار هادف بمشاركة  

 الجمهور والفنانين حول هذا المعرض الذي يحظى بأهمية كبيرة". 
 

أكتوبر على مدار األسبوع عدا أيام األحد   4األربعاء الموافق  يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوم  
الفترة   الزوّار خالل  ، كما يوفر جوالت تعريفية تُحجز مسبقاً حول األعمال  صباحاً   8-12ويستقبل 

 الفنية المعروضة سواًء لألفراد أو المجموعات.
 

المد مركز  "ابتكار  معرض  الفعاليات  ويحفل  من  واسعة  مجموعة  يضم  عام  ببرنامج  الفني"  ينة 
الموقع   المعلومات، يُرجى زيارة  للمزيد من  المعرض.  أيام  تُقام خالل  األعمار،  لجميع  والحوارات 

 artgallery.org-www.nyuad.اإللكتروني لرواق الفن: 
 

 " ١٩٦٥-١٩٥٢مركز المدينة الفني: صاالت عرض بإشراف الفنانين، "ابتكار 
 
 2018يناير  13  – 2017أكتوبر  4
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 رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي
 مساًء )عدا أيام األحد من كل أسبوع(   8  –  12ساعات الزيارة: من االثنين إلى السبت خالل الفترة  
 رسوم الدخول: يستقبل رواق الفن الجمهور مجاناً. 
 

 - انتهى-
 

 مالحظات للمحريين

 نبذة عن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي 

  2014يقدم رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، الذي فتح أبوابه في األول من نوفمبر في عام  
مجموعة   السعديات،  جزيرة  على  أبوظبي  نيويورك  جامعة  لحرم  الرئيسي  المدخل  عند  ويقع 

تطرق إلى مختلف المواضيع التاريخية والمعاصرة، مع التركيز بشكل معارض فنية وثقافية مميزة ت
 خاص على المواضيع ذات االهتمام المشترك اإلقليمي والدولي. ومن خالل المعارض  

 

 

واألحداث والمنشورات، يُعد الرواق بمثابة حافز ومحل للنشاط الفكري واإلبداعي، كما أنه يربط  
 الفنانين والقيمين والباحثين على مستوى العالم. جامعة نيويورك أبوظبي بمجتمع من 

قدم مربع(، ويتألف من قاعة بسقٍف مرتفع    7000متًرا مربًعا )  664يقع المعرض على مساحة  
ومساحة خارجية مخصصة للعرض في الهواء الطلق. وهو مجهز بالكامل الستضافة معارض على 

أنواع الوسائط، بفضل رحابة التصميم في   جدرانه وإضاءته، بما يعطي الحرية في عرض شتى 
التركيبات الفنية التجريبية والتقليدية، بدًءا من الفنون المصوّرة وصوالً إلى المقتنيات واألنتيكات 

 الثمينة. 

الخارجيين  والقيمين  الفنانين  ومشروعات  والتجريبية  البحثية  األعمال  العرض  منصة  تدعم 
البارزة. ويركز برنامج ا لمعرض القادم على ثالثة موضوعات: المناظر الطبيعية والبيئة  والمعارض 

 العمرانية، والفن اإلسالمي والثقافة، والفن في الحوار العالمي. 

+ برقم  باالتصال  تفضلوا  الفن،  رواق  مع  موقعنا  8000- 628-2-971للتواصل  بزيارة  تفضلوا  أو   ،
 .www.nyuad-artgallery.orgاإللكتروني 

 

 نبذة عن جامعة نيويورك أبوظبي

تتألف جامعة نيويورك أبوظبي من مجموعة منتقاة من كليات الفنون الليبرالية والعلوم )بما في  
كل هذا   —نح الدراسية ذلك كلية للهندسة(، باإلضافة إلى مركز عالمي لألبحاث المتقدمة والم

يتكامل مًعا ويرتبط بجامعة نيويورك في نيويورك. وتمثّل جامعة نيويورك بنيويورك وجامعة نيويورك  
أبوظبي وجامعة نيويورك شنغهاي العمود الفقري لشبكة عالمية فريدة من الجامعات، التي يتنقل  

دراسي" في موقع أو أكثر من    فيها أعضاء هيئة التدريس والطالب من جامعٍة ألخرى لقضاء "فصل
 المواقع العديدة التابعة لجامعة نيويورك في القارات الست. 

. ويدرس بالجامعة مجموعة 2014وقد خرَّجت جامعة نيويورك أبوظبي دفعتها األولى في ربيع عام  
 دولة.  100طالبية متنوعة من أكثر من  

 

http://www.nyuad-artgallery.org/

