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 للفنانة فردي معرض أول يستضيف أبوظبي  نيويورك بجامعة الفن رواق

 العربي العالم في  الحديد ديانا
 

 المحلية  الفنية المجموعات أبرز من ة ر مستعافنية  أعمالا "وهم األطراف"  يستضيفهذا السبت: 
 

 
 

الفن:  2016مارس    3أبوظبي،   أن يعلن عن  ب  يسر رواق  أبوظبي  نيويورك  أول معرض  إقامة  جامعة 
العربيفردي   العالم  العالميةل  في  الحديد   فنانة النحت  للجمهورذال  ،ديانا  أبوابه  استقبال    ي سيفتتح  بحفل 
 مارس.   ٥الموافق  السبت يوم  مساء

  ثالثة أعمال مستعارة منالجديدة، إضافة إلى  األعمال  من  مجموعة  "  وهم األطراف" يتضمن معرض  سو 
، المنحوتة  " نقطة التالشي" المستعارة  ديانا الحديد  أعمال  . وتتضمن قائمة  أبرز المجموعات الفنية المحلية 

 دون عنوانسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم؛ واللوحة الفنية الكبيرة مقتنيات البرونزية من 
"مؤسسة   مقتنيات  للفنون ابمن  الفنية  رجيل  والمنحوتة  القاسمي؛  سعود  سلطان  من  مقدمة  الشارقة،  في   "
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للفنون"   من  الرابع  غراديڤا جدارالضخمة   الشارقة  "مؤسسة  ترأسها    مقتنيات  حور التي  الشيخة  سمو 
 القاسمي. 

 
قالت   جانبها  ورئيسة ومن  أبوظبي،  نيويورك  بجامعة  الفن"  "رواق  لـ  المؤسس  المدير  آليسون،  مايا 

الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي الفنية درجة عالية من  القيمين  إعارة األعمال  "يتطلب قرار  الثقة،  : 
آيات   أسمى  ونود اإلعراب عن  للغاية،  فخورون  إننا  مؤسستنا.  مثل  يافعة  لمؤسسة  إعارتها  السّيما عند 

وسلطان سعود    الشيخة حور القاسمي؛   وسمو  التقدير لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم؛ 
الفنانة ديانا الحديد لصالح رواق الفن في  لتكرمهم بإعارة هذه األعمال الفنية المهمة من إبداع    القاسمي؛

جامعة نيويورك أبوظبي. ويتناغم هذا التعاون المتميز مع واحد من أهدافنا الرئيسية وهو: رعاية وتمكين  
في المعرض  افتتاح  وإبان  المنطقة.  أرجاء  لمختلف  اإلبداعي  واإلثراء  الفني  مارس،    ٥  مساء  التبادل 

ا مشاهدة  الكريم  للجمهور  للفنانة،  سيتسنى  اإلجمالية  المسيرة  سياق  في  مؤطرة  المعارة  الفردية  ألعمال 
 وبالتالي االستفادة من هذه المقتنيات الفنية المرموقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة".

 
 وهم“ المعروضة، الرئيسية األعمال  بأحد تيمنا   2016يو ما 28المقام حتى  المعرض هذا  تسمية وجاءت

  أو كالذراع  المفقودة، األطراف  أحد صاحب  به يمر  الذي  الشعور  إلى  ُيشير مصطلح وهو ؛ “األطراف
د. الحركة على وقادر   موجود   الطرف  هذا وكأن الساق،   أغلب يسود  الذي  الفني الطباع   العنوان هذا ويجسّ 
  عميق مع حوار في العريق  الثقافي التراث جماليات  ويستحضر الذاكرة  يعيد  بما  الحديد، ديانا أعمال

  والهندسة الفن في  المادية بمظاهرها الذاكرة موضوع  ويتكرر. الجوهر على يرتكز  بأسلوب الوجدان
 .الحديد  ديانا أعمال معظم في  المعمارية

 
“كبيرتان  لوحتان  ” األطراف  وهم“   الضخمة  االستثنائية   المنحوتة   وتحيط  مع    صامتة   طبيعة “ و  " المسرنم: 
  في   ،“غراديفا “  ُتدعى  عشر  الرابع  القرن   من  نافر  نحت  ذات  لوحة  من  مستوحاة  األولى  وتأتي  ،“الذهب

  ” العفة   رمز“  وُتسمى  1475  عام  إلى  تعود  التي   مملنغ  هانز  الفنان  للوحة   تجديدا    الثانية   شّكلت  حين
(Allegory of Chastity.)    ”األخير   ديانا  معرض   منهاتان اللوحتان تأتيان إلى معرض”وهم األطراف  
إلى جانب مجموعة “األقدار” سيتم    . بالنمسا  فيينا  في”  Secession Vienna“   في  أقيم  الذي  ”األقدار“

الجديدة   الفنية  لقطعةعرض سلسلة من المنحوتات المرتبطة ببعضها بعضا ، باإلضافة إلى العرض األول ل
  من   استجابة  إال   هي  ما  زاهية  بألوان  المفعمة  المتأللئة   اللوحات  وهذه.  المكونة من ثالث لوحات جدارية
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  باولو   الفنان  أعمال  من  النهضة  عصر  إلى   تعود  التي   ” رومانو  سان  معركة“  الفريدة  للوحة  ديانا   الفنانة
  وأزادت   لوحاتها   في   التصويرية  المساحة   الحديد  ديانا   اختبرت  أوشيلو،   إبداعية  غرار  وعلى .  أوشيلو

 . النحت مع أخرى  وتارة   الرسم مع تارة    مساحتها،
 

"أنا فخورة بإقامة أول عرض فردي ألعمالي في العالم العربي  : الفنانة ديانا الحديدوبهذه المناسبة، قالت 
عمل رواق الفن ضمن هذا المعرض الراقي، وحقيقة  كان من دواعي سروري العمل مع مايا وفريق 

بجامعة نيويورك أبوظبي، الذين يتحلون جميعا  برؤية فنية مذهلة ويكنون احتراما  للفنانين واحتياجاتهم.  
وأنا متشوقة لمشاركة أعمالي مع سّكان المنطقة، وأود أن أعرب عن بالغ تقديري لجامعة نيويورك أـبوظبي  

 أمام جمهور عريض من عّشاق الفن".ورواق الفن على جهودهما في استضافة أعمالي وعرضها 

 
مارس    5يوم السبت الموافق    ،افتتاح معرض "وهم األطراف"   احتفالية بمناسبة ومن المقرر أن ُتقام أمسية  

مساء   الثامنة  إلى  الخامسة  الساعة  أبوظبي في    من  نيويورك  بجامعة  الفن  للجميع    .رواق  عامة  الدعوة 
 والحجز المسبق ليس ضروريا . 

 
في مارس    13في أمسية تُقام يوم األحد الموافق  ديانا الحديد حوارا  فنّيا   الفنان  عالوة  على ذلك، ستقدم  

خالل يتم تنظيمها  التي س سلسلة من الفعاليات العامة  وسوف تعقبها  ،  رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي
اإللكتروني    .المعرض أيام   الموقع  زيارة  ُيرجى  والتفاصيل  المعلومات  من  www.nyuad-للمزيد 

artgallery.org. 

 
من خالل دار سكيرا للنشر وبالتعاون   سينشر رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي  إلى جانب المعرض،

براون  جامعة  المعاصر   ،مع  والفن  النهضة  عصر  فن  لمؤرخي  ا  نصوص  يضم  مصورا   بحثيا   كتالوجا  
أبوظبي(، وأليستير   نيويورك  فالكينبيرغ )جامعة  اندروز)رايدر  وللقيمين: رينديرت  وسارة    (،جامعة سانت 

 . )جوجنهايم( رازا 
 

 -انتهى-
 

 المعلومات، ُيرجى التواصل مع: لمزيد من 
 ديفيني جون /ميسون مبارك

http://www.nyuad-artgallery.org/
http://www.nyuad-artgallery.org/
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 برنزويك آرتس 
+971 56 507 3016/ +44 7720 337 488 

NYUADAG@brunswickgroup.com 
 

 نبذة عن ديانا الحديد 
تتخذ من ، ونشأت وترعرعت في  1981ولدت ديانا في حلب بسوريا عام   أوهايو األمريكية، وهي  والية 
 مدينة نيويورك سكنا  ومقرا  لعملها. 

 
فنيا  فرديا ، منهم معرضا   الحديد باثنان وعشرون  العقد الماضي، قامت  آند  على مدى  : معرض "غراوند 

عام   في  بونداروف  موران  بمعرض  الفنية  2015فيغرز"  االنفصال  حركة  بمقر  "األقدار"  ومعرض  ؛ 
ومعرض ديانا الحديد بكلية كولومبوس للفنون والتصميم في مدينة كولومبوس؛ ومعرض "ميداردو  بالنمسا؛  

؛ ومعرض ديانا الحديد في  2014روسو" في "ماريان بوسكي" بنيويورك )مع ميداردو روسو( خالل عام  
  ؛ ومعرض "تريس أوف فيكشنال ثيرد" بمتحف 2013متحف ويذرسبون للفنون في جرينسبورو خالل عام  

فيرجينيا للفنون الجميلة في ريتشموند؛ ومعرض ديانا الحديد: نقطة التالشي في معرض "ماريان بوسكي" 
، ومعرض مشاهدات: ديانا الحديد بمركز النحت "ناشير" بمدينة داالس،  2012بوالية نيويورك خالل عام  

ينة مورسيا اإلسبانية؛  ومعرض عزف مقطوعة الذئب الخامسة، بمركز الفن المعاصر ال كونسيرفيرا في مد 
خالل عام   للفنون  نيفادا  بمتحف  المياه  لص  الحديد:  ديانا  في  2011ومعرض  المياه،  لص  ؛ ومعرض 

 . 2010متحف هامر بوالية لوس أنجلوس خالل عام 
 

؛ جائزة مؤسسة لويس كومفورت  2011الجوائز )مجموعة مختارة(: جائزة مؤسسة جون ميتشل في عام  
فناني   وزمالة  للفنون تيفاني  نيويورك  مؤسسة  من  النحت  في  الفنون  وزمالة  المتحدة،  بالواليات  روكفلر 

 . 2007؛ ومنحة من مؤسسة بولوك كراسنر وجائزة من سكوهيغن ريزيدنسي خالل عام 2009خالل عام 
 

 نبذة عن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي

يقدم رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، الذي فتح أبوابه فــي األول مــن نــوفمبر مــن العــام الماضــي ويقــع 
عند المدخل الرئيسي لحرم جامعة نيويورك أبوظبي على جزيرة السعديات، مجموعة معارض فنيــة وثقافيــة 

علــى المواضــيع ذات  مميزة تتطرق إلى مختلف المواضيع التاريخية والمعاصرة، مع التركيــز بشــكل خــا  
االهتمام المشترك اإلقليمي والدولي. ومن خالل المعارض واألحداث والمنشورات، ُيعد الرواق بمثابة حافز 

mailto:NYUADAG@brunswickgroup.com
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ومحل للنشاط الفكــري واإلبــداعي، كمــا أنــه يــربط جامعــة نيويــورك أبــوظبي بمجتمــع مــن الفنــانين والمنســقين 
 والعلماء على مستوى العالم.

ا ) 664يقع المعرض على مساحة  قدم مربع(، ويتــألف مــن قاعــة بســقفو مرتفــع ومســاحة  7000متر ا مربع 
خارجيــة مخصصــة للعــرض فــي الهــواء الطلــق. وهــو مجهــز بالكامــل الستضــافة معــارض علــى شــتى أنــواع 
الوســائط، بفضــل رحابــة التصــميم فــي جدرانــه وإضــاءته، بمــا يعطــي الحريــة فــي عــرض التركيبــات الفنيــة 

ا من الفنون المصّورة وصوال  إلى والمقتنيات واألنتيكات الثمينة.التجريبية والتقليدي  ة، بدء 

تــدعم منصــة العــرض األعمــال العلميــة والتجريبيــة ومشــروعات الفنــانين والمشــرفين الخــارجيين والمعــارض 
 البارزة. ويركز برنامج المعرض القادم علــى ثالثــة موضــوعات: المنــاظر الطبيعيــة والبيئــة العمرانيــة، والفــن

 اإلسالمي والثقافة، والفن في الحوار العالمي. 

، أو تفضــــلوا بزيــــارة موقعنــــا 8000-628-2-971للتواصــــل مــــع رواق الفــــن، تفضــــلوا باالتصــــال بــــرقم  
 .www.nyuad-artgallery.orgاإللكتروني 

 

 نبذة عن جامعة نيويورك أبوظبي

الليبراليــة والعلــوم )بمــا فــي ذلــك كليــة  تتألف جامعة نيويورك أبوظبي من مجموعة منتقاة من كليــات الفنــون 
ا ويــرتبط  —للهندسة(، باإلضافة إلى مركز عالمي لألبحاث المتقدمة والمنح الدراسية  كــل هــذا يتكامــل معــ 

بجامعة نيويورك في نيويورك. وتمّثل جامعة نيويورك بنيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويــورك 
ــري لشـــبكة عال ــنغهاي العمـــود الفقـ ــاء هيئـــة التـــدريس شـ ــي يتنقـــل فيهـــا أعضـ ــدة مـــن الجامعـــات، التـ ميـــة فريـ

والطالب من جامعةو ألخرى لقضاء "فصل دراســي" فــي موقــع أو أكثــر مــن المواقــع العديــدة التابعــة لجامعــة 
 نيويورك في القارات الست.

موعـــة . ويـــدرس بالجامعـــة مج2014وقـــد خر جـــت جامعـــة نيويـــورك أبـــوظبي دفعتهـــا األولـــى فـــي ربيـــع عـــام 
 دولة. 100طالبية متنوعة من أكثر من 
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	تدعم منصة العرض الأعمال العلمية والتجريبية ومشروعات الفنانين والمشرفين الخارجيين والمعارض البارزة. ويركز برنامج المعرض القادم على ثلاثة موضوعات: المناظر الطبيعية والبيئة العمرانية، والفن الإسلامي والثقافة، والفن في الحوار العالمي.
	للتواصل مع رواق الفن، تفضلوا بالاتصال برقم +971-2-628-8000، أو تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.nyuad-artgallery.org.
	نبذة عن جامعة نيويورك أبوظبي
	تتألف جامعة نيويورك أبوظبي من مجموعة منتقاة من كليات الفنون الليبرالية والعلوم (بما في ذلك كلية للهندسة)، بالإضافة إلى مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والمنح الدراسية — كل هذا يتكامل معًا ويرتبط بجامعة نيويورك في نيويورك. وتمثّل جامعة نيويورك بنيويورك وجا...
	وقد خرَّجت جامعة نيويورك أبوظبي دفعتها الأولى في ربيع عام 2014. ويدرس بالجامعة مجموعة طلابية متنوعة من أكثر من 100 دولة.

