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 رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي يعلن عن قرب اختتام فعاليات معرض 

 " 2008-1988"ال نراهم لكننا: تقصي حركة فنية في اإلمارات، 
 

محمد أحمد  و وجوس كليفرسهللا السعدي  ابتسام عبدالعزيز وعبدكالً من  الفنانين المشاركينتضم قائمة 
مساهمات من الفنانين جانب إلى  ،فيفيك فيالسينيو حسن شريف وحسين شريف إبراهيم ومحمد كاظم و 

 كريستيانا دي ماركي، وعادل ُخزامخالد البدور ونجوم الغانم و 
 

أعلن رواق الفن بجاامعاة نيويورأ أبوظبي عن اقترام موعاد إساااااااااااااادال    :2017أغسططططططططط      20أبوظبي،  
-1988على معرضاااااااااا الحالي المنام بعنوام لك نراهم لينناك تنناااااااااي حركة فنية في ا مارات، الساااااااااتار  
لزيارة هذا    يتبق سااااوا أيام قليلةلم  بذلك  و  .أغساااا   26في أم يختتم فعالياتا    ، والذي من المنررل 2008

أحااد أبرا المجتمعااات الفنيااة في دولااة ا مااارات  طااال انترااارهااا حول  مثمرة يمثاا د دراساااااااااااااااة المعرض الااذي 
وهم حساان الفنانين  عدد من توقيع   دتحم  خيةتاريفنية  أعماًك  يسااتضااين بين أركانا  العربية المتحدة، والذي  

وجوس محمد أحمد إبراهيم وفيفيك فيالساااااايني  هللا السااااااعدي و شااااااريف وحسااااااين شااااااريف ومحمد كاظم وعبد
 .كليفرس وابتسام عبدالعزيز

 
مسااااايرة أولفك الفنانين خناااااوساااااًا أدنا  ساااااعي م لتبادل  ت و ر  وقد لعب هذا المجتمع الفني دورًا رئيسااااايًا في 

لم  في وقت األفيار النندي ة وا بداعي ة باكعتماد على مسااااهمة كد واحد من م كمنااادر إل ام لذخر، و لك  
. وقام بعض هؤك  الفنانين  بدولة ا مارات  تين في ا المؤساساات والمعارض الفنية منتشارة على ن اق واساع

فنانين من منناااة مخناااناااة لعرض أعمال  وهي ( The Flying Houseبتأساااي  ل ي فالينا هاوسل  
فنانين وشاااعرا  وسااان ا    من  هذا المجتمع الفني شااا رًة عالميةً أعضاااا   المجتمع الفني. وقد حنق أغلب  هذا  
 هللا السعدي اللذين ُتعرض أعمال م الفنية حاليًا في بينالي البندقية. مثد حسن شريف وعبد، أفالم
 

، مع التركيز بشاااااد خا  2008-1988فنية يعود تاريخ ا إلى فترة   ويضاااام  المعرض بين أركانا أعماكً 
على أعمال ساااابق وأم تم عرضاااا ا معًا خالل تلك الحنبة. ويشاااامد المعرض كذلك موادًا أرشاااايفيًة ولنا ات   

،   ا ، إضاااافة إلى غرفة قرا ة خاساااة ألعمال األعضاااا  الباراين فيالمجتمع الفنيمناااو رًة مع أعضاااا  تلك  
 يد من كريستيانا دي ماركي، وعادل ُخزام، ونجوم الغانم، وخالد البدور. لمات فنية أخرا  فضاًل عن مساه
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أقام على هامش المعرض ، حيث  األكاديميةأهدافا  بالفن بجامعة نيويورأ أبوظبي التزاما    ويواساااااااااد رواق

، وشاااااام د  لك ورل عمد ل بدا   على المعرض   الب جةأجوا   أضاااااافت  من الفعاليات العامة التي  ساااااالساااااالة  
  من إخراج الفنانة نجوم الغانمالفني مخناااااااانااااااااة للعائالت با ضااااااااافة إلى عدد من العروض السااااااااينمائية  

 .جمال م رللياتب المسرحي ا ماراتي  لخفين الروحل مسرحية و 
 

اإلبةاع "وسطططد مة نة نيويورك حي  النادم بعنوام  امعرضااااا واق الفن قد أعلن في وقت ساااااابق عن وكام ر 
يرسااااااااااد هذا المعرض مح ات ت ور  و   ،" 1965 –  1952الفني: صطططططططاالت عرض بلفطططططططرا  الفنانين،  

المشااااا د الفني في مدينة نيويورأ خالل الفترة التي شااااا دت انتعاشاااااًا ورواجًا إبداعيًا بدايًة من حركة التعبير  
يني ال ترو(  ) أوبئل  وحتى صحححوف  ا بوبوآ ترو وبوفا بوتيليل) لبو التجريدي في أوائد الخمسااااااينيات  

حيث ا بدا  الفنيل، الذي ُينام تحت إشااارات وتنريم    وُيعد لوساااد مدينة نيويورأ  .سحتينياو بويرا بو ايح)
من   ، أول معرض متحفي ضااااخم يلني الضااااو  على هذ  الفترة الفنية النشاااا ةسااااالة عرض لغراي للفنومل 

ومن المنرر أم يفتتح هذا  .  إشااااااارات الفنانينمنرور أربع عشااااااارة ساااااااالة عرض رئيساااااااية تتم إدارات ا تحت  
في رواق الفن بجاااامعاااة نيويورأ    2018ينااااير    13ى  حتالناااادم    أكتوبر  4في    المعرض أبواباااا للجم ور

في قسااام الفن والم ن الفنية في ميليساااا راشااالين، وهي أساااتا ة مشااااركة ، تحت إشااارات الني مة الفنية  أبوظبي
 كلية ستين اردت التابعة لجامعة نيويورأ.
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