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 خبر صحفي
 

 رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي يكشف النقاب عن 
 "الخيوط الخفية: التكنولوجيا ومفارقاتها"معرض 

 

 
 ( من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون، الشارقة)  2011 ،بيكسلز،  تيسير بطنيجي

 

معرض يعلن عن افتتاح  رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي أن  سررررررررررر   ي  :2016سبببببببت بر   21،  أبوظبي
حفل مسرررااي   فيسررربتربر،   22الروافق  غدًا كافة شرررراال الجرهور  ل "الخيوط الخفية: التكنولوجيا ومفارقاتها" 

 مساًء. 8-5خالل الفترة قام ي  
 

عالقراتنرا ديسررررررررررررررربر،   31معرض "الخيوط الخفيرة: التكنولوجيرا ومفرارقراتهرا"، الرد  ترترد فعراليراتر  حت  يقردم و 
البارزة برا فيها  الروضررررررروعات  من  الضررررررروء عل  عدد خالل تسرررررررلي   وذلك من اليومية مع عالم التكنولوجيا  

  "العزلة والتواصل" و"الخصوصية ووساال التواصل االجتراعي".

 

 فناناً   15أعرال فنية بتكليف حصر  باإلضافة إل  مجروعة من األعرال التاريخية لر  وسيضم الرعرض  
آ  ويو ، وجيري ألين، وآرام بارثول، وتيسير بطنيجي، ووفاء بالل، وليو بولين، وجونا بروكنر   :عالرياً 

ديو   وهيثر  وإيفان  -كوهين،  القدير ،  ومنيرة  خواكين غرا ،  ومايكل  ستيرنز،  هاغبورغ،  وفيليب  روث، 
 .وسيبرن فيرستيج، وآد  واغنكت، وكيني وونج

 

عل  الضرررررررروء  مع تسررررررررلي   يأمل القيرون الفنيون خلق حواٍر ناجع ،  من خالل األعرال الفنية الرعروضررررررررةو 
آد  الفنانة  كشررررف  ت،  وفي هدا السررررياق.  التي نسررررتخدمها يومياً التكنولوجية  االسررررتخدام األمثل لهدد األدوات 

التي ال يركننا  من استخدامنا اليومي للتكنولوجيا    عن جانب  XXXX.XXX  ةالفنيقطعتها  من خالل  واغنكت 
  شرربكةالحركة البيانات عل    خرسررة أمتارطول الررتدة عل  القطعة الفنية  هدد تسررتعرض  ف ،عادةً مالحظت   
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كية  ل للزو ار رؤية البيانات الالسرر حيث يتسررن      ،من الزمنوجيزة  خالل فترة    الومضررات الضرروايةباالسررتعانة ب
 .بريد إلكتروني إل  آخرمن عبر األثير تنتقل التي 

 
قد وعة من الوجود التي  تضررررررم مجر" التي  سررررررترينجر فيجن " تقدم تشرررررركيلة   هاغبورغ -هيثر ديو  أما الفنانة  

ها  كلرواد التي يتر من ااسرررررررررتخالل الحر) النوو  )د  إن إي (  . وتقوم فكرتها عل  تكون أل  شرررررررررخ  
الشررررررخ   وج   مالمل تشرررررركيل  العرل عل  لعلكة، ثم  أو ايل في األماكن العامة، مثل الشررررررعر  عابرو السررررررب

رات ضرن إل  حد ما والتي قد تشبه   الرادة الرتروكة خلف صاحب   .ثالثية األبعادأقنعة مجس 
 
امتد  بل فنية تعترد في رسررالتها عل  التكنولوجيا الرعاصرررة،  عل  عرض أعرال القيرين  اهترام قتصررر  ي مول

ويطل   من تفاعالت.تشررررررل   حياتنا برا تجربتنا مع التكنولوجيا وصرررررداها في تسرررررلي  الضررررروء عل  ليشررررررل  
 ذات  فنيةً صررورًا  ينتج أن  أوراق الرسررم البياني  القلم الرصررال و الد  اسررتطاب بتيسررير بطنيجي  الفنان  علينا  
د    تأثيرات التنقي  معتردًا عل   منخفضرررةجودة   باسرررتخدام صرررور ،  شرررخصررريات  الرعصررروبة العينينفيها  يجسررر 

ر  عشرررروااية عبر اإلنترنت.   السررررلبي  حول التكنولوجيا ودورها  قاارة دراسررررة  بأنها  الصررررور  هدد بطنيجي  ويفسرررر 
مسرررراوت التكنولوجيا  أبرز واحدة من مسررررل طا الضرررروء عل  ،  عن إنسررررانيتنا  ناتفصررررلالتي  الرسررررافة  في توسرررريع  

الصرررررور هدد سرررررلسرررررلة  تجدر اإلشرررررارة إل  أن و   .عل  الفور  الوصرررررول إل  صرررررور أ  شرررررخ  إمكانية   يوه
 تشكيلة األعرال الفنية الخاصة برؤسسة بارجيل للفنون في الشارقة.مستعارة من 

كرل من سرررررررررررررركوت  "الخيوط الخفيرة: التكنولوجيرا ومفرارقراتهرا" عل  معرض   الفني  قييميشرررررررررررررررارك في مهرام الت
 .في رواق الفن ة فنيةقيرقطان،   ي في جامعة نيويورك أبوظبي، وبانفيتزجيرالد، راي  اإلعالم التفاعل

من بينها    البارزة،  عددًا من األولياتجهودد  ضررررررررن الفنيضرررررررع رواق "  :قطان  هبانوبهدد الرناسررررررربة، قالت  
أحد  الحالي  الرعرض يناقش  و .  عل  الصرررعيدين الرحلي والعالريالتي تحظ  بأهرية  معالجة الروضررروعات 

ع بشررركل التي    التكنولوجيامع عالقتنا  وهو الرأ  العالري والرحلي  الروضررروعات الرايسرررية التي تشررر ل  تتوسررر 
والتي تبي ن لنا  وهو ما يتضررررررررررررررل جليًا في األعرال الفنية الرعروضررررررررررررررة  ،  وبات اعترادنا عليها متزايداً مطرد  

يجتدب  . وفي رأيي، أجد أن هدا الرعرض سرر إيقاعات متنوعةعل   بأسرراليب إبداعية و جوانب هدا الروضرروب 
 ".يحظ  باهترام الجريعبرا أن هدا الروضوب جرهورًا واسعًا 
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الخفية: التكنولوجيا ومفارقاتها" يعلن رواق الفن عن تنفيد  وتجدر اإلشرررررررررارة إل  أن  بتنظيم معرض "الخيوط  
أحد أهداف  االستراتيجية ببرنامج  الرترث ل في دعوة الباحثين والرتخصصين والخبراء من مختلف الرجاالت  

 األكاديرية لإلشراف عل  تنظيم معرض بهدا الحجم.
 

،  الرعرض الرتري ز  اهد  رواق الفنومبادرات  هود  جتثرر يسررررعدني أن "   :سبببكوي زيترجيرال قال ومن جانب ،  
فرصة هدا الرعرض  اإلشراف عل     عدوي  التي تدور حول  دراساتي األكاديرية.  موضوب التكنولوجيا  ال سي را  

تشررررررررررررررفت  وقد من جامعة نيويورك أبوظبي    اراً الينتابني الفخر لكوني أول قيرًا ز    ة وخاصرررررررررررررة لي، وإنمثالي
التزامهم بخلق أشرررررررررررررركررال جررديرردة من التعرراون  وحقيقررًة، كرران  فريق العرررل الرااع في رواق الفن.  بررالعرررل مع  

نتناولها في والقضررررررايا التي  الروضرررررروعات وال يفوتني أن أشرررررردد عل  أهرية والرشرررررراركة مصرررررردر وحي لي.  
عصررررر تكنولوجي جديد. ويأتي الرعرض بأعرال   التأقلم مع في  البشرررررية  حاول في الوقت الد  ت  ،الرعرض 

 ذات األهرية وإدراك أبعادها جيدًا". الروضوعاتالفنية ليلفت أنظار الزو ار إل  هدد 
 

، مساء   8-5سبت بر خالل الفترة  22الخ يس ال وازق هدا ومن الرقرر أن ي قام الحفل الرسااي يوم 
  مساء   5سبت بر زي ت ام الساعة   24السبت ال وازق ، أما في يوم واألبواب مفتوحة لكافة الجرهور

القي م الفني في "منتدى الفن العالري"  ، شومون باسرمع موضوب الرعرض سيناقش الفنانون الرشاركون ف
يتخلل معرض "الخيوط الخفية: التكنولوجيا ومفارقاتها" برنامج عام  وس. ومؤلف كتاب "عصر الزالزل" 

لرزيد من الرعلومات، ي رج    مجروعة من الحوارات والفعاليات التي ترحب بجريع األعرار.كامل يضم 
 .artgallery.org-www.nyuadزيارة موقع ويب رواق الفن 

 

 معرض "الخيوط الخفية: التكنولوجيا ومفارقاتها" 

 2016ديسربر  31 –سبتربر  22

 رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي

 (م لق)األحد مساًء  8-ظهرًا  12ساعات الزيارة: من االثنين إل  السبت، 

 الجرهور مجاناً شراال يفتل رواق الفن أبواب  لكافة تسجيل الدخول: 

 

 -انته -

 
 ل ري  من ال علوماي، ُيرجى التواصل مع:

 ميسون مبارك/دانيل د  مارتيني

http://www.nyuad-artgallery.org/
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 برنزويك آرت 
+971 56 507 3016/+971 56 503 4852 

NYUADAG@brunswickgroup.com 
 
 

 :nyuadartgallery@تابعوا رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي على وسائل التواصل االجت اعي  
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 مالحظاي لل حريين

 نبذة عن ال نسقين الفنين

 

 قطان  هبان
بجامعة نيويورك    مسرراحة الرشررروب بجامعة نيويورك أبوظبي وتشرر ل منصررب مدير  الفنقي رة فنية في رواق  

( (.  space/-project-center-artgallery.org/en_US/arts-http://nyuadأبررررررررروظررررررررربررررررررري 
وخالل فترة دراسررررررررررررررتها في معهد شرررررررررررررريكاغو للفنون، عرلت مع قسررررررررررررررم عروض األداء التابع لرتحف الفن  

يم الفني التابع لرشرررروب متحف جوجنهايم أبوظبي بنيويورك. وقد الرعاصرررر بشررريكاغو فضررراًل عن قسرررم التقي
 2015سبق وأن عرلت قط ان أيضًا مديرًا لرشروعات الفنان األمريكي مايكل راكويتز، كرا تلق ت في العام  

 . ولدت قط ان في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية الرتحدة.Getty-CAAمنحة البرنامج الدولي 

 

 يرال سكوي زيترج
لت أعرال  الفنية في العديد من الرعارض التي أقيرت في  فنان يعرف باسررررتخدام فنون الوسرررراا  الحديثة، ح 
الواليات الرتحدة األمريكية وأوروبا وآسررررررريا. وترصرررررررد أعرال  التحول بين العالم الراد  والرقري باالسرررررررتعانة  

التعبيريرة. وبخالف أعررالر  الفنيرة، يتول   سرررررررررررررركوت مجروعرة برجروعرة من التقنيرات الحرديثرة مثرل األدوات 
متنوعة من ورش العرل برا فيها ورشررررررررررررررة التصررررررررررررررريم التفاعلي الراد  والتخطي  الرراي وفن اإلضرررررررررررررراءة 
التفاعلية. ويشرر ل سرركوت حاليًا منصررب أسررتاذ مسرراعد في قسررم الفنون وراي  اإلعالم التفاعلي في جامعة  

السرررررررابق رايسرررررررًا لقسرررررررم التوثيق لل ة البرمجة "أردوينو"، والتي تسرررررررتخدم في  نيويورك أبوظبي، وقد كان في
 تصريم الرشاريع اإللكترونية التفاعلية من قبل الفنانين والرصررين.

mailto:NYUADAG@brunswickgroup.com
http://nyuad-artgallery.org/en_US/arts-center-project-space/
http://www.nyuad-artgallery.org
https://www.facebook.com/NYUAD-Art-Gallery-1543756169170397/
https://www.instagram.com/nyuadartgallery/
https://twitter.com/nyuadartgallery
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 نبذة عن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي

العام الراضررررررررررري ويقع يقدم رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، الد  فتل أبواب  في األول من نوفربر من 
عند الردخل الرايسررري لحرم جامعة نيويورك أبوظبي عل  جزيرة السرررعديات، مجروعة معارض فنية وثقافية  
مريزة تتطرق إل  مختلف الرواضررريع التاريخية والرعاصررررة، مع التركيز بشررركل خال عل  الرواضررريع ذات  

اث والرنشررورات، ي عد الرواق برثابة حافز االهترام الرشررترك اإلقليري والدولي. ومن خالل الرعارض واألحد
ومحررل للنشررررررررررررررراط الفكر  واإلبرداعي، كرررا أنر  يرب  جرامعررة نيويورك أبوظبي برجترع من الفنررانين والقيرين  

 والباحثين عل  مستوى العالم.

قدم مربع(، ويتألف من قاعة بسررقٍف مرتفع ومسرراحة   7000متًرا مربًعا ) 664يقع الرعرض عل  مسرراحة  
خصررررصررررة للعرض في الهواء الطلق. وهو مجهز بالكامل السررررتضررررافة معارض عل  شررررت  أنواب خارجية م

الوسرررررررراا ، بفضررررررررل رحابة التصررررررررريم في جدران  وإضرررررررراءت ، برا يعطي الحرية في عرض التركيبات الفنية  
 التجريبية والتقليدية، بدًءا من الفنون الرصو رة وصواًل إل  الرقتنيات واألنتيكات الثرينة.

صررررررررررررررة العرض األعررال البحثيرة والتجريبيرة ومشررررررررررررررروعرات الفنرانين والقيرين الخرارجيين والرعرارض  تردعم من
البارزة. ويركز برنامج الرعرض القادم عل  ثالثة موضررررررررررررروعات: الرناظر الطبيعية والبي ة العررانية، والفن  

 اإلسالمي والثقافة، والفن في الحوار العالري. 

، أو تفضررررررلوا بزيارة موقعنا 8000-628-2-971تصررررررال برقم  للتواصررررررل مع رواق الفن، تفضررررررلوا باال 
 .www.nyuad-artgallery.orgاإللكتروني 

 

 نبذة عن جامعة نيويورك أبوظبي

تترألف جرامعرة نيويورك أبوظبي من مجروعرة منتقراة من كليرات الفنون الليبراليرة والعلوم )بررا في ذلرك كليرة  
كل هدا يتكامل مًعا ويرتب     —الرتقدمة والرنل الدراسرررية    للهندسرررة(، باإلضرررافة إل  مركز عالري ل بحاث

بجرامعرة نيويورك في نيويورك. وترثر ل جرامعرة نيويورك بنيويورك وجرامعرة نيويورك أبوظبي وجرامعرة نيويورك  
شن ها  العرود الفقر  لشبكة عالرية فريدة من الجامعات، التي يتنقل فيها أعضاء هي ة التدري  والطالب  

خرى لقضرررررراء "فصررررررل دراسرررررري" في موقع أو أكثر من الرواقع العديدة التابعة لجامعة نيويورك  من جامعٍة أل 
 في القارات الست.

. ويرردرب بررالجررامعررة مجروعررة 2014وقررد خرتجررت جررامعررة نيويورك أبوظبي دفعتهررا األول  في ربيع عررام  
 دولة. 100طالبية متنوعة من أكثر من 
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