القادم رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي يعلن عن معرضه
موسم الخريففي
بردويل سام الفنيين القيمين إشراف تحت ي ُقام " الإبصار طرق"
فلرات وتيل
المنطقة من الفنية والمجموعات الفنانين من  26لـ أعمال ا ً ويضم
والعالم
 2018نوفمبر  - 17سبتمبر 3
بجامعة نيويورك  ،المتحف الأكاديميرواق الفنأعلن  2018:يوليو 2أبوظبي،
في  3سبتمبر  2018الخريف موسم لالقادم هافتتاح معرضموعد عن ،أبوظبي
إشراف تحت المعرض الجماعي الدولي هذا .ويقام "الإبصارطرق "تحت عنوان
متعددة المنصّة الفنية ي ،مؤسس سام بردويل وتيل فلراتالقيمين الفنيين
.الثقافيةمون بلان مؤسسة يورئيس "آرت ري أوريانتد" التخصصات
بيرجرجون لكاتب والناقد لالنص النقدي الهام إلى فكرة المعرض تستند و
والذي لعب دوراً "،طرق الرؤية"بعنوان  1972حول الثقافة البصريةعام الصادر
متناول الضيقة لخبراء الفنون ليضعه في في إخراج النقد الفني من الدائرة
يدعو ،بيرجروضعها المتميّزة التي رؤية هذه النطلاقاً من وا الأشخاص العاديين.
مع تدفعهم إلى التفاعل بشكل حيوي فنية رحلةعلى متن زوّاره هذا المعرض
واحة إلى في نهاية المطاف فضي بهم لت بين أركانهالقطع الفنية المعروضة
الأشكال توظيفالفنانين في يسلكها التي يستكشفون فيها الدروب
متجددة.المعاني المظاهر والتي تبدو مألوفة مع الوالمفاهيم
مساحة مخصصة وهي  ،مؤسسة "آرتر" الفنيةوتم افتتاح هذا المعرض لأول مرة في
لاحقاًقام القيمان الفنيان و .الصيف الماضيموسم  ،في إسطنبول خلال للفنون
مؤسسة استضافته عندما ة الثانيمحطته في بإعداد تصوّر جديد للمعرض
فيلا إمبان في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال موسم الشتاء -بوغوسيان
سجلوت  .الجديدةوالقطع الفنيةتقديم مجموعة من الفنانين تم  ،حيث الماضي
حيث عمل ،أبوظبيإمارة في حضورها الأول "الإبصارق النسخة الثالثة من "طر
أعمالاً فنية جديدةً من إبداع الفنانين ضمليالمعرض القيّمان على تجديد رؤية
أنجلو بيستوليتوميكل لطيفة بنت مكتوم ومنى حاطوم وأندرياس غورسكي و
غيرهم من الفنانين الآخرين.وتوماس ستروث ووسيندي شيرمان وحسن شريف
يقدمون معاً ما من المجموعات الفنية اًعددو فناناً 26يستضيف هذا المعرض و
الوسائط الفنية بما في ذلك الرسم والنحت مروراً مختلف من عملاً 41مجموعه
بالتصوير الفوتوغرافي وصولاً إلى الأعمال الصوتية والسينمائية
فضلاً عن ذلك،والتركيبية.
تعزز تاريخيةومقتنياتٍ يضم المعرض أعمالاً
ينمان الفنيان المشاهدّالقييضع  ،والتي من خلالها المعاصرةهبدورها محتويات
ن في إعادة تكوين والاستراتيجيات المختلفة التي يعتمدها الفنانأمام

تجاه العالم من حولنا ، .كمشاهدين،تصوراتنا
لفنانين المشاركين ،مثل جيمس لمتنوعة المعرض محاولات فنية زوارسيلمس و
الحدود الفاصلة سونطمالذين يبيتر فيلدمان وفريد ساندباك  -وهانزتوريل
بعض يدفعفي حين .عرض فيهيُالحيز المكاني الذي بين العمل الفني و
الزوار  ،وغوستاف ميتزغرجيمس ويب وفيك مونيزالفنانين الآخرين ،مثل
وثمّة عدد من .إلى العمل الفني والتفاعل معهلوصول بغية اطرق جديدة لاستكشاف
 ،يدفعون ورسكيشانا مولتون وجيمس كاسيبير وأندرياس غالفنانين ،مثل
أما  .الفني الذي يتعاملون معه للأسلوبوالشكليةة بحدود الاحتمالات التقني
فتلعب حسن شريف ويا كواديسأليومنى حاطوم وسلفادور دالي أعمال الفنانين
عن طريق تغيير وظيفتها الأشياء المألوفةفي تغيير نظرتنا تجاه بارزاً دوراً
عملية الأشخاص الذين شاركوا في صورمع  .ويختتم المعرض واستخداماتها
التي تدفع المشاهد بنت مكتوم ،توماس ستروث ولطيفةعمال كما تظهرها أ الرؤية
من خلال ما نراه.السردياتصياغة طريقة في تأمل النحو
يعتمد الفنانون " الفني للمعرض سام بردويل:القيّموبهذه المناسبة ،قال
وجدانهم عن شيء ما بتعبيراً المشاركون في المعرض على الشكل والأسلوب
تتكشف يدعو مشاهديه إلى إلقاء نظرة متعمّقة بالمعرض  .وكل عمل فني والعالم
".ملامح حقيقة جديدةشيئاً فشيئاً من خلالها
ز يحفتتمثّل مهمّتنا في ت" :فلراتيل ت القيّم الفني للمعرض وبدوره ،قال
بدلاً من نهم وشغف رؤية الأعمال الفنية المعروضة بلاستكشاف زوّار المعرض
روح التمعّن في طريقة ’صحيحة’ في يست هناك  ،ولالمرور عليها مرور الكرام
ووجهات ء الفنانينعلى دراية بآراالمعرض يكون جمهور نتطلع إلى أن إننا و.الفن
الفرديةهماتنظر
نتاج تشكل ا ،لاسيّما وأنهتتسع صدورهم لتقبلهاوأن
".فرديةال شخصيةال همتجاربل
مايا أليسون ،رئيسة القيّمين الفنيين والمدير المؤسس ومن جانبها ،قالت
تحت من الفنانين العالميين ةًنخبالبارز هذا المعرض يشارك في " لرواق الفن:
التقليديةأساليب السرد بعيداً عن رؤية فنية ينطلق منها القيّمان الفنيان
يسلّط الضوء على الأعمال والمقتنيات الفنية ضمن حوار فريد يقدمان حيث
سام بردويل مع المبدعين بالعمل ونحن فخورون .يهاالمشاهد إلجذب في طريقتها
وبما في دولة الإمارات "الإبصارطرق "معرض نسخة من تقديم في فلراتيل تو
ضمن مهمته يضع رواق الفنو .نيويورك أبوظبيجامعة مجتمع يتناسب مع
حة متنوعة من شريفي الوقت الذي يجتذب إليه دراسة الفن والثقافة الأساسية
بالإضافة جنسيةالطلاب الذين ينتمون إلى أكثر من  100جمهورنا منالزوّار كحال
نكشف في هذا والذي يمتلك أكبر تنوع ثقافي عالمياً .المحليإلى الجمهور
يأخذنا  ،والإدراكرصد والأساليبنا المختلفة في المعرض أمام جمهوره المتنوع
الفني".الإدراكدروب من خلال على متن رحلة عبر محطات مختلفة المعرض بدوره
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عن رواق صادر والإنجليزيةمتوفر باللغتين العربية ويرافق هذا المعرض كتاب
سام تم تحريره من قبل القيمين الفنيين الفن بجامعة نيويورك أبوظبي
أكتون وسام ماريبقلم كتابية مقالات ومساهمات  ،ويضم فلراتيل تبردويل و
ر.ستيفاني موز وفلراتبردويل وتيل
عامر غادة  :كلاً من"الإبصارق طرمعرض "وتتضمن قائمة الفنانين المشاركين
سلفادور دالي ديفيد كليربوت ويبير وكاسجيمس وفريديريك بورغيلاو
مارلين كوس وبول ومنى حاطوم وأندرياس غورسكي بيتر فيلدمان و-هانزو
فيك شانا مولتون ووغوستاف ميتزغر لطيفة بنت مكتوم وأليسيا كوادي وو
ماركوس فريد ساندباك ويكل أنجلو بيستوليتو وم وغرايسون بيريمونيز و
سوندرغر وأدريان كورتيسجاكيمجوسيندي شيرمان وحسن شريف ولد واشينو
جيمس توريل وجيمس ويب.كيم تشانج يول وتوماس ستروث ووجون سبيد و
الفعاليات العامة ،بما في ذلك الحوارات وورش سلسلة المعرضبرنامج يتخلل و
عن تفاصيل مزيد من الالإعلان عن  .ومن المقرر أن يتم والأنشطة العائليةالعمل
 .لاحقاًالمعرض
انتهى-ملاحظات للمحريين
حول القيميين الفنيين
www.artreoriented.com
قيمين فنيين مستقلين يتمتعان أكاديميين و فلراتسام بردويل وتيل عديُ
،بشهرة عالمية
وهي منصّة فنية متعددة آرت ري أوريانتد" "وهما مؤسسا
ة رئاستولّى سام وتيل عام  . ،2016ومنذ مقرها في ميونخ ونيويوركالتخصصات
اً كبيري أيض ،وهمهامبورغ في "مون بلان"المؤسسة الثقافية التابعة لدار
وعلى مدار العشرة برلين.ب "مارتن غروبيوس باومتحف " فيالفني التقييم
لدى سلسلة واسعة من المعارض المرموقة بتنظيم كلاهما قاما ،الماضيةأعوام
المتاحف والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.مجموعة من
جماعة الفن والحرية :الانشقاق" ،على معرض وقاما سام وتيل مؤخراً بالإشراف
مؤخراً في الذي تمت استضافته ")- 1948الحرب ،والسريالية في مصر (1938
بمدريد في متحف "رينا صوفيا" وفي باريس ()2017/2016مركز بوميدو
دوسلدورففي "نوردراين فيستفالن كي "20المجموعة الفنية متحف ( )2017و
حالياً يتم عرضه في المتحف و) 2017/2018تيت ليفربول (ومتحف )(2017
.الحديث في ستوكهولم
يمتلكان في جعبتهما أكثر من  20مؤلفاً ن ين ومحرريسام وتيل مؤلفويُعد
 :الحداثة وجماعة الفن "السريالية في مصر الأكاديمية ةعالمياً ،ويشمل ذلك الدراس
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 ،و"الصيف والخريف والشتاء( " ...دار النشر "أي بي توريس")2016 ،والحرية
(دار النشر سكيرا ،)2014 ،والربيع :حوارات بين الفنانين من العالم العربي"
إن نفرتيتي" ،و" والتجريد الكوريدانسائخوا :نموذجيتحول النهج إلى "عندما و
بلومزبري "الجمهور" (إبداع العمل الفني تحت أنامل الفنان ،و"المتحف" ،و :حكت
 ).وسكيرا 2012،2014/2013
في جامعة نيويورك أبوظبي الفن رواق نبذة عن
الأكاديمي في الجامعة المتحف -بجامعة نيويورك أبوظبي الفن رواق يقدمانين والقيمين الفن مجموعة معارض فنية وثقافية مميزة لباقة عالمية من
والأكاديميين بهدف تعزيز الحوار الفكري والإبداعي بين الجامعة والمجتمعات
والدولي .تدعم الإقليمي الأوسع عبر موضوعات تشغل أهمية كبيرة على الصعيد
انين والقيمين الفن البحثية والتجريبية ومشروعاتمنصة العرض الأعمال
الخارجيين والمعارض البارزة ،مع التركيز على المشاريع التي تسهم في
تعزيز الدور التجريبي والعلمي غير الربحي والفريد للجامعة.
حول جامعة نيويورك أبوظبي
أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في تضم جامعة نيويورك أبوظبي
الشرق الأوسط تتم إدارتها من الخارج من قبل جامعة بحثية أمريكية مرموقة .وتدمج
الجامعة باقة مختارة من مناهج علوم الآداب والعلوم الإنسانية والهندسية والعلمية مع
ابها القدرة على مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية لتتيح لطل
تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً ،إلى جانب فرص التعاون
والتطور لمواجهة التحديات التي تواجهها الإنسانية .وتستقطب الجامعة الطلبة
المتفوقين من  115دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من  115لغة .وتشكل
أبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة جامعات نيويورك في كل من نيويورك و
عالمية فريدة من نوعها ،تتيح لهيئة التدريس والطلاب على حد سواء الفرصة
لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو
أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات.
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