
 

 
 

 أحد جامعة نيويورك أبوظبي يسلط الضوء على برواق الفن 
 العربية المتحدة  أبرز المجتمعات الفنية في تاريخ دولة اإلمارات

 

 
الصورة مقدمة من رواق الفن بجامعة نيويورك . أعمال تركيبية للفنانين حسن شريف وجوس كليفرستعليق الصورة: 

 أبوظبي

 
يضم المعرض أعماالً للفنانين: حسن شريف، ومحمد أحمد إبراهيم، وعبد هللا السعدي، ومحمد كاظم، وحسين  

كريستيانا   لكل من أخرى  شريف، وفيفيك فيالسيني، وجوس كليفرس، وابتسام عبدالعزيز، فضالً عن مساهمات
 زام، ونجوم الغانم وخالد البدور، وعادل خيدي مارك

 
عن افتتام  أبوا    جامعةان ويويورأ أبويب بأعلن رواق الفن   ماارس:  1أبوظبي، األربعااء المواف   

غااا  يوم المعي   "  2008-1988"ال وراهم لكووام  تصيااااا  نركان فويان ف  ا عامرا      هعةرضااااا 
ن العةرج جوال  ساا ويهرا .   12الساامعن  ف  تعمم عمر  الثمو  عن   العوافق تن  إشاارا  يتضااع 

 عسمء . 7-5مالل الفترة للعةرج فويين الصي عين ال
 

الفويان ف  تامريد اولان ا عامرا  الةربين  ويسااااال   هاعا العةرج الضاااااوء علا أناا أبر  العجتعةام   
. وشعل  هعه العجعوعن عمتل  عباع  الفن  " أي المعسن فوموين5والت  تُاعا أنيموم  "الاااا     العتناة
الكتا م  وياااااوا م  ا فالم ف  اولان ا عامرا   تنا  "عفهوم ثصامف  جااياا" ينا   علا التجري   بجاموا   

وقا لة  هعا .  يشاااكل تايرا  جعريم  علا عساااتوا العفمهيم الفوينا بااع  العي قا يلت م بملعةهوا أو  
رعساايرة    العجتعع اورا  رئيساايم  ف  أثومء سااةيهم لتبمال ا فكمر الوصاي ن  ميااوياام  أولئأ الفوموين   ت و 

 لم تكن فيهم فترة  مالل لآلمر  وعلأ  عسمهعن كل وانا عوهم كعيار إلهمم  بمالعتعما علا    وا بااعي ن



 
 

ي ع"تأسااي   بهؤالء الفوموين  بةج قمم  علا و مق واسااع. والفوين عوتشاارة  والعةمرج العؤسااساام   
أععمل علأ العجتعع  عميايان لةرج  ( العي شاك ل عويان The Flying House)"  فاليوغ همو 

 الفو .
 

رشايفين  ا  عواا  االساتفماة عن العلا الصي عون الفوي ون   نرص فةمليم  العةرج  لالتنضاير  وف  سايمق  
الكتا م   فيهم  بعام    العجتعع الفو هاعا  لصامءا  عع عجعوعان عن أعضااااامء  كعام أجروا   ولئاأ الفواموين   
ا بنم  والعصمبال   وتم جعع  .  العشمركين ف  العةرج الفوموين  فضال  عن  فالم   ا  م  شةراء ويو  الو

    العةرج فةمليمالتنضير لتوييم  بملت اعن عع وشره  جرا  و  العةرج   وف  عوواننعل ف  كتم   
صن    اسااتكشاام   ععلينا عر العي عها ال ريق   الق    مالل  البمر   الفو   العجتعع  علأ  لكوالي عتةع 

من الفوي ن عمئشاان سااتوب  تتومول  عهعن يتضااعن الكتم  عصملن  وتأساايسااه  عساايرة  سااووا    تمريد للعؤر 
 الةرب . عجتعةم  الفن الناي  ف  عو صن المليج

 
بشكل ممص    عع التركي   2008-1988بين الةمعين  أوتج     تمريمين    أععمال  يستةرج العةرج  و

رة    لصمءا   و  أرشيفين    ا  عواايشعل  سكعم     البةج مالل تلأ النصبنبةضهم  عع  رض   علا أععمل عُ    عيو 
   النركنممين  ععمل ا عضمء البمر ين ف   قراءة  إضمفن إلا غرفن     أعضمء تلأ النركن الفوينعع  

 كريستيموم اي عمرك   وعمال ُم ام  ووجوم الاموم   لكل عن فضال  عن عسمهعم  أمرا 
 

لفوموين نسااااان شاااااري   وعنعا أنعا إبراهيم  وعبا   لويضااااام العةرج أععمال    ومملا الباور.
 السةاي  وعنعا كميم  ونسين شري   وفيفيأ فيالسيو   وجو  كليفر   وابتسمم عباالة ي .

 
رواق الفن  ااااااا  س لليسااون، رسيسااة النيمين الفنيين والمدير الم سااأوبهذه المناساابة، لالت مايا 

ا عجعوعن عن الفوموين  اسااات م  هعا العجت" : جامعة نيويورك أبوظبيب عع الفو  أن يتنول عن عجر 
الفوموين ف  هؤالء عةيم  وقا شاامرأ .  ف  االعمرا ضااعن العشااها الفو    شاامياايم  فوين بمر ة  إلا  

الةايا  الفوين  العتمن     كعم تنتضن الو و  لاولن ا عمرا  الةربين العتناة ف  بيومل  البواقينالجوم   
لفواموين الوامشاااائين  وإلهامم ا  هويتهم الفويانت وير  هؤالء الفواموون عسااااايرتهم لويوايااااال   .أععاملهمعن 
 ".ا عمرا اولن ف  ين العةميرو
 

وتواياال وجم   العساامهعم  الت  اعع   العجتعع و    "ال يعكن التصليل عن أهعينساااونليأوأضاامف   
كوم  راالفو   أعجتعع  هعا ال  عنالعكث   ف  سيمق بنثوم  و.  بأي شكل عن ا شكمل  أولئأ الفوموينعسيرة  
  و عؤرميساااتفيا  للامين  ووأعل أن ا   عؤثرالفوموين تلة  اورا  علهعم  و هؤالءععمرسااام  وقياااص  أن 
ا العجتعع  هعالت  تتومول  لاعم الاراسام   عياارا  ثعين بمعتبمرهعم  العةرج والجايا    الكتم عن الفن  

 ".الفو  البمر 
 

" 2008-1988لكووم  تصياا  نركن فوين ف  ا عمرا   عةرج "ال وراهم وتجار ا شاامرة إلا أن 
ق  من    عميم أليسااون  بملتةمون عع الصي عن الفوين علا العةمرج بموهعن فو  تن  إشاارا  وتصييم    يصمم

والفومون ا عمراتين والصيعن الفوين لبراعج رواق الفن آالء إاري . وتم اقتبم  اسم العةرج عن عووان 
 ا عضامء البمر ين ف   أوائل  والعمرجن ا عمراتين وجوم الاموم الت  تةا إنااقياياة ألف تهم الشامعرة  
 .هعا العجتعع الفو 



 
 
 8-ظهراً   12خالل الفترة  ماارس    2المواف   يوم الخميس  تح العةرج أبواباه أعامم الجعهور  تيفو

ن العةرج جوال  تن  إشرا  قي عين فويين و .مساءً    .عسمء   6و 30 5و 5 ف  تعمم السمعنيتضع 
 
لعمياااااياااان  الفةامليام  والنوارا  ابعجعوعن عتووعن عن العةرج ساااااتنفال عمتل  أرجمء  كعام  

واق رااااااا "ل. ولع يا عن العةلوعم   يرجا  يمرة العوقع ا لكتروو   للجعهور عن عمتل  ا ععمر
 .artgallery.org-www.nyuad  "جمعةن ويويورأ أبويب بالفن 
 

  2008-1988معرض  ال نراهم لكننا: تنصي حركة فنية في اإلمارات،  
 2017عميو  72 –عمر  2

 الفن بجمعةن ويويورأ أبويب رواق 
 عسمء  )عالق أيمم ا نا( 00 8يهرا  لامين  00 12السب   السمعن -االثوين :الزيارةساعات  
 جمعةن ويويورأ أبويب .برواق الفن إلا يعكن لةمعن الجعهور الامول عجموم    :الدخول

 
 -انتهى-

االجتعمع    التوايل  وسمئل  علا  أبويب   ويويورأ  بجمعةن  الفن  رواق  تمبةوا 

@nyuadartgallery:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

artgallery.org-www.nyuad 

 

 مالحظات للمحريين 

 

 نبذة عن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي 

 

يصام رواق الفن بجمعةن ويويورأ أبويب   العي فتح أبوابه ف  ا ول عن ووفعبر عن الةمم العمض   

ويصع عوا العامل الرئيس  لنرم جمعةن ويويورأ أبويب  علا ج يرة السةايم   عجعوعن عةمرج 

العواضيع تت رق إلا عمتل   التركي  بشكل ممص    فوين وثصمفين ععي ة  التمريمين والعةميرة  عع 

وا ناا    العةمرج  مالل  وعن  والاول .  ا قليع   العشترأ  االهتعمم  عا   العواضيع  علا 

والعوشورا   يُةا الرواق بعثمبن نمف  وعنل للوشم  الفكري وا بااع   كعم أوه يرب  جمعةن ويويورأ  

 ن علا عستوا الةملم. أبويب  بعجتعع عن الفوموين والصيعين والبمنثي

 

 

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


 
 

العةرج علا عسمنن   ا عربة م )  664يصع  بسص   عرتفع    7000عتر  قمعن  قام عربع(  ويتأل  عن 

وعسمنن ممرجين عميين للةرج ف  الهواء ال لق. وهو عجه  بملكمعل الستضمفن عةمرج علا  

النرين ية    بعم  جاراوه وإضمءته   ف   التيعيم  بفضل رنمبن  الوسمئ    أووا   ف  عرج   شتا 

وا وتيكم    العصتويم   إلا  ويوال   رة  العيو  الفوون  عن  باء ا  والتصلياين   التجريبين  الفوين  التركيبم  

 الثعيون. 

 

تاعم عوين الةرج ا ععمل البنثين والتجريبين وعشروعم  الفوموين والصيعين الممرجيين والعةمرج  

البمر ة. ويرك  برومعج العةرج الصمام علا ثالثن عوضوعم   العومير ال بيةين والبيئن الةعراوين   

 والفن ا سالع  والثصمفن  والفن ف  النوار الةملع .  

 

  أو تفضلوا ب يمرة عوقةوم  8000-628-2-971ضلوا بمالتيمل برقم +للتوايل عع رواق الفن  تف

 .www.nyuad-artgallery.orgا لكتروو  

 

 نبذة عن جامعة نيويورك أبوظبي 

 

تتأل  جمعةن ويويورأ أبويب  عن عجعوعن عوتصمة عن كليم  الفوون الليبرالين والةلوم )بعم ف  علأ  

كل هعا يتكمعل عة م    —  لألبنم  العتصاعن والعوح الاراسين  كلين للهواسن(  بم ضمفن إلا عرك  عملع

ويرتب  بجمعةن ويويورأ ف  ويويورأ. وتعث ل جمعةن ويويورأ بويويورأ وجمعةن ويويورأ أبويب   

وجمعةن ويويورأ شواهمي الةعوا الفصري لشبكن عملعين فرياة عن الجمعةم   الت  يتوصل فيهم أعضمء  

عن   وال ال   التاري   العواقع  هيئن  عن  أكثر  أو  عوقع  ف   اراس "  "فيل  لصضمء  جمعةن   مرا 

 الةاياة التمبةن لجمعةن ويويورأ ف  الصمرا  الس . 

 

ج  جمعةن ويويورأ أبويب  . ويار  بملجمعةن عجعوعن 2014افةتهم ا ولا ف  ربيع عمم    وقا مرَّ

 اولن.  100 البين عتووعن عن أكثر عن 

 


