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The Christo and Jeanne-Claude Award 
offers artists the opportunity to receive 
a new commission, and to be supported 
in the realization of that work to the 
point of exhibition. As awards go, it is a 
unique proposition: student or graduate, 
regardless of age or background, 
applicants are invited to propose an 
artwork that can be shown publicly at 
New York University Abu Dhabi and in 
non-COVID years, at Abu Dhabi Art and 
Umm Al Emarat Park, Abu Dhabi. 

The Christo and Jeanne-Claude 
Award, under the patronage of 
Her Highness Sheikha Shamsa 
bint Hamdan Al Nahyan is an 
art award presented by New 
York University Abu Dhabi 
(NYUAD) in partnership with 
the Abu Dhabi Music & Arts 
Foundation (ADMAF).

About the Award 

From application, our artists are drawn 
into a professional experience: they 
are tasked with filling in a form that 
demands a vision of an as-yet, unrealized 
work. Much like a formal, grant-seeking 
application form, they are asked to think 
about a schedule of production, potential 
materials, suppliers, to research a budget.

Five artists are shortlisted and invited 
to present their proposal in person 
to a selection committee – the great 
and good of UAE arts. Based on those 
presentations, the committee decide to 
whom they will give the $10,000 award.

For the winners, something unique 
then kicks into gear: they are 
introduced to a highly skilled team 
at The NYUAD Art Gallery and can 
produce their proposed artwork 
bolstered by a stable of professional 
expertise. Respected curators, a 
museum registrar, a preparator, and 
a team of press and public relations 
experts work with them, visiting 
them in the studio, working through 
potential difficulties throughout the 
eight-month production period.



About the Artists

Marawan Mahmoud, Nour Elbery, and 
Rashid Modibbo are recent architecture 
graduates of the American University 
of Sharjah. They met in 2017 during 
freshman year of college and became good 
friends, sharing interests and diatomic 
ideas regarding art, philosophy, and 
architecture. Typically for the UAE, they 
all have unique cultural backgrounds —
Nour and Marawan in Egypt, and Rashid 
in Nigeria.

They were eager to work together on 
academic projects as they felt they worked 
well as a team, and The Christo and 
Jeanne-Claude Award provided a great 
opportunity to do so.

The artists write about the Award and their 
artwork, Cocoon

Cocoon was born during the winter break of 
2020 when COVID-19 had consumed the 
world. We were trapped at home and feeling 
isolated from real life, separated from one 
another and reduced to contact through Zoom 
calls for two years. Choosing to work on this 
project brought us together at a much needed 
time.

Cocoon aims to highlight our collective 
vulnerability in the face of a primal menace. It 
vivifies the shared experience of the pandemic 
using the ubiquitous banality of the objects 
that have come to represent our plight and our 
hubris. These objects are permanently with us 
as we wait, with both dread and hope, for its 
uncertain end. Cocoon seeks to materialize the 

feelings of entrapment and isolation; a container 
for reality and reflective of our different 
pandemic experiences.

 Cocoon is a series of boxes nestled within each 
other; a steel cage-like, mesh façade. The viewer 
can’t enter the space but can see inside: similar 
to observing the human state during the period 
of quarantine and restrictions. The color blue 
reflects the most prominent color we have seen 
throughout these times, the color of the mask, 
detergent, and hygiene.

One of the challenges we faced during the 
initial stage of production for this project, was 
finding a way to physically be together when 
the pandemic and travel restrictions created 
such significant barriers. Overcoming that stage, 

we then needed to find ways to balance 
university work and this external project: 
managing time was a learning curve.

 As a team we have collaborated before, 
making the Award easier to work on: 
we were familiar with each other’s 
working habits and were able to plan a 
schedule that suited one another. Visiting 
fabricators and working with external 
artisans during the fabrication element 
of the project has been an eye opening 
experience. Importantly, we now have a 
sense of what working in the field would 
look like after graduation.



Christo and Jeanne-Claude’s artwork is 
enduring. It transcends people, borders, 
nations, time, and with the realization of 
L’Arc de Triomphe, Wrapped (Paris 1961-
2021), it transcends their lifetimes. It might 
be said that dear Christo’s legacy is one of 
tenacity: in the pursuit of his vision he was 
persistent, courageous, and committed — 
often over the course of many years and in 
the face of profound opposition.

In tempestuous times, we look to those who 
inspire us.

In 2020, we championed Award winners 
who were asked to step up and become the 
first of many generations to make art during 
a global pandemic. In 2021, the working 
requirements for artistic endeavor are still 
apposite: collaboration across emirates 
and sometimes countries, demands not 
just artistic vision and skill, but strength of 
character, bravery and that all important 
tenacity. The Christo and Jeanne-Claude 
Award congratulates winning artists 2021: 
Nour Elbery, Marawan Mahmoud, and 
Rashid Modibbo.

Christo and Jeanne-Claude’s relationship 
with the United Arab Emirates spanned 
forty years and it was Christo’s desire to 
support the emerging arts scene in 2012 
that resulted in the creation of an Award in 
his name. 

He attended every unveiling of winning 
work from 2012 to 2019 and we are 
delighted that in 2022, his hopeful 
contribution to this country’s young artists 
continues to be realized through the 
unveiling of Cocoon.

In every Award year since 2013, we seek 
to acknowledge those who are the lifeforce 
behind the project. We would like to 
sincerely thank Her Highness Sheikha 
Shamsa bint Hamdan Al Nahyan for her 
ongoing and invaluable patronage, Her 
Excellency Hoda Al Khamis-Kanoo, Abu 
Dhabi Music & Arts Foundation, Maya 
Allison and her dedicated team at NYU 
Abu Dhabi - Wafa Jadallah, Alaa Edris, Hala 
Saleh, Melroy D’Souza, Sebastian Grube, 
Sonali Shirodkar, Tala Nassar, Metha Naser 
Alsaeedi, Marty Ackley, and Maisoon 
Mubarak. We also thank Abdallah Haidar at 
The Abu Dhabi Music & Arts Foundation, 
and our winning artists’ chosen mentor, 
Professor Gregory Watson at the American 
University of Sharjah.

Comment from the Director of The Christo and Jeanne-Claude Award, 
Emily Doherty



AWARD PRESENTED BY 

Christo and Jeanne-Claude

Christo (1935-2020) and his wife 
Jeanne-Claude (1935-2009) created 
some of the most ambitious, impressive, 
and beautiful large-scale works in the 
history of art. They include Le Pont 
Neuf Wrapped, Paris (1985); Surrounded 
Islands, Greater Miami, Florida (1983); 
Wrapped Reichstag, Berlin (1995); The 
Gates, Central Park, New York (2005); 
The Floating Piers, Lake Iseo, Italy (2016); 
and The London Mastaba (2018). These 
artworks presented audiences with a once 
in a lifetime opportunity to experience 
something truly extraordinary and 
unique and were often several decades in 
the making.

The NYU Abu Dhabi Art Gallery
 The NYUAD Art Gallery is an 
academic museum-gallery that 
presents curated exhibitions of art and 
material culture across historical and 
contemporary topics, with a special 
emphasis on subjects of both regional 
concern and international significance. 

upholding cultural identity, fostering 
creativity, and strengthening society. 
ADMAF looks forward to contributing 
to the ongoing growth of The Christo 
& Jeanne-Claude Award. Just as it has 
done for twenty years, it shall continue 
to partner with organizations who share 
its determination to encourage creativity 
through the arts.

For more information, please visit: 
www.admaf.org

Through focused exhibitions, events, 
and publications, The NYUAD Art 
Gallery serves as a catalyst and locus of 
intellectual and creative activity, linking 
the University with the Abu Dhabi public 
and a worldwide community of artists, 
curators, and scholars.

For more information, please visit:
www.nyuad-artgallery.org

The Abu Dhabi Music and Arts 
Foundation
Abu Dhabi Music & Arts Foundation 
(ADMAF) seeks to advance Abu Dhabi’s 

cultural vision and nurture society 
through the arts, education, culture, 
and creativity. It is an independent, 
non-profit organization under the 
presidency and patronage of H.E. 
Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan. 
ADMAF is committed to the visual 
arts. Alongside year-round exhibitions, 
it supports Emirati artists through The 
National’s Gallery initiative, engages 
the next generation through Ways of 
Seeing, and advocates the visual arts in 



The Christo & Jeanne-Claude Award 2021 wishes to sincerely thank:

Our Patron  

Her Highness Sheikha Shamsa bint Hamdan Al Nahyan 

Our Selection Committee 2021

H.E. Hoda Al Khamis-Kanoo
Dyala Nusseibeh
Awam Amkpa
Azza Al Qubaisi

Artist’s Mentor

Professor Gregory Watson at The American University of Sharjah

The team at The NYU Abu Dhabi Art Gallery and the Christo  
and Jeanne-Claude Award Team at the Abu Dhabi Music &  
Arts Foundation.

EXHIBITION DATES

Virtual Exhibition Launch at NYU Abu Dhabi

Thursday, June 23rd 2022
nyuad-artgallery.org/christo-award/2021

For more information visit 
nyuad-artgallery.org/en_US/about/the-christo-award/

تتوجه جائزة كريستو وجان-كلود ٢٠٢١ بخالص الشكر إىل:

راعية الجائزة الكرمية

سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان 

لجنة تحكيم الجائزة لعام ٢٠٢١

سعادة هدى إبراهيم الخميس-كانو
دياال نسيبة
أوام أمكبا

عزة القبييس

مرشد الفنانني

غريغوري واتسون؛ أستاذ يف الجامعة األمريكية بالشارقة

فريق رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي 

والفريق املخصص للجائزة يف مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع

إطالق املعرض االفرتايض عرب شبكة اإلنرتنت

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ 
nyuad-artgallery.org/christo-award/2021

مواعيد المعرض

nyuad-artgallery.org/ar_AE/about/the-christo-award/ 



جائزة مقدمة من 

كريستو وجان-وكلود

أنتج كريستو )١٩٣٥-٢٠٢٠( وزوجته جان-كلود 

)١٩٣٥-٢٠٠٩(، بعضاً من أجمل األعامل الفنية 

واسعة النطاق وأكرثها تحدياً وإثارة لإلعجاب يف 

تاريخ الفن. 

يتضمن هذا »Le Pont Neuf Wrapped«، يف 

باريس )١٩8٥(، و»Surrounded Islands«، يف 

Wrapped«ميامي الكربى، فلوريدا )١٩8٣(، و

 ،»The Gates«يف برلني )١٩٩٥(، و ،»Reichstag
 يف سنرتال بارك، نيويورك )٢٠٠٥(، 

 و»The Floating Piers«، يف بحرية إيزيو، 

 ،»The London Mastaba«إيطاليا )٢٠١6(، و 

يف لندن )٢٠١٩(. تقدم هذه األعامل الفنية 

للجمهور فرصة ال تظهر يف العمر سوى مرة واحدة 

لتجربة يشٍء رائعٍ ومميٍز بحق، وغالباً ما يستغرق 

تكوينه عدة عقود. 

رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي

رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي هو متحف 

أكادميي يقدم مجموعة معارض فنية وثقافية 

مميزة تتطرق إىل مختلف املواضيع التاريخية 

واملعارصة، مع الرتكيٍز بشكل خاص عىل املواضيع 

ذات االهتامم املشرتك اإلقليمي والدويل. ومن 

خالل املعارض واألحداث واملنشورات، يُعد الرواق 

مبثابة حافز ومحل للنشاط الفكري واإلبداعي، كام 

أنه يربط جامعة نيويورك أبوظبي مبجتمع من 

الفنانني والقيمني والباحثني عىل مستوى العامل.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:
 www.nyuad-artgallery.org

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تأسست مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عام 

١٩٩6، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم املؤسسات 

الثقافية ذات النفع العام يف منطقة الخليج العريب. 

وتعنى املجموعة بدعم منجز الثقافة والفنون 

واستدامة التنمية الثقافية، عرب احتضان اإلبداع ملا 

فيه خري املجتمع إسهاماً منها يف إثراء الرؤية الثقافية 

ألبوظبي، وتقّدم املجموعة طيفاً واسعاً من املبادرات منها 

مهرجان أبوظبي والعديد من املنصات الشبابية والربامج 

املجتمعية التي تستقطب جامهري متنوعة، كام ترعى 

اإلمكانات اإلبداعية داخل اإلمارات وخارجها بالتعاون مع 

كربيات املؤسسات الثقافية املحلية والعاملية.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين: 
www.admaf.org



تستمر أعامل كريستو وجان-كلود الفنية حارضًة 

تتجاوز األشخاص والحدود والشعوب والزمن. ومع 

»L’Arc de Triomphe, Wrapped« إمتام إنجاز عمل

يف باريس مؤخراً )١٩6١-٢٠٢١(، يأيت هذا العمل 

بالتحديد كشهادٍة عىل تجاوز أعامل هذين الفناننَي 

ين ألعامرهام. وعليه، فيمكن القول بأن إرث  الفذَّ

العزيز كريستو يتمثّل يف اإلرصار، ويف سعيه الدؤوب 

لتحقيق رؤيته مبثابرٍة وشجاعٍة والتزام. وهو ما قام به 

عىل مدار سنواٍت عديدٍة ويف مواجهة معارضٍة شديدٍة 

يف معظم األحيان.

ويف سياق ذلك، وخالل األوقات العصيبة من زمننا، 

فنحن نتطلع عىل الدوام إىل أولئك الذين يزودوننا 

باإللهام.

قمنا يف عام ٢٠٢٠ بدعم الفائزين بجائزة كريستو 

وجان-كلود، والذين طُلَِب منهم حمل الراية ليصبحوا 

بذلك أول جيٍل من عدة أجياٍل يصنع الفن خالل 

جائحة عاملية. ويف عام ٢٠٢١، ال تزال متطلبات العمل 

املرتبط باملساعي الفنية يف محلها، فالتعاون عرب 

مختلف اإلمارات، وعرب الدول يف بعض األحيان، هو 

أمٌر ال يتطلب رؤيًة فنيًة ومهاراٍت محددٍة فحسب، 

بل ويتطلب كذلك قوة الشخصية والشجاعة واملثابرة 

املهمة للغاية. وعليه، تتقدم جائزة كريستو وجان-كلود 

بخالص التهاين للفنانني الفائزين بدورة عام ٢٠٢١: نور 

الربي ومروان محمود ورشيد موديبو.

امتدت عالقة كريستو وجان-كلود بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة ألكرث من أربعني عاماً، وكانت رغبة 

كريستو الصادقة يف دعم املشهد الفني الناشئ يف 

اإلمارات منذ عام ٢٠١٢ الرشارة التي قادت إىل إنشاء 

جائزة باسمه لدعم الفنانني املحليني.

حرض كريستو جميع حفالت اإلعالن عن العمل الفائز 

بالجائزة من عام ٢٠١٢ إىل ٢٠١٩، ويسعدنا استمرار 

مساهمته املأمولة للفنانني الشباب يف الدولة يف عام 

٢٠٢٢ من خالل اإلعالن عن العمل الفائز يف دورة هذا 

العام بعنوان »رشنقة«.

نسعى عرب كل جائزٍة تم تقدميها منذ عام ٢٠١٣ إىل 

تقدير أولئك الذين يبثّون الحياة يف هذا املرشوع. نود 

أن نتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخة شمسة بنت 

حمدان آل نهيان عىل رعايتها املستمرة والقيّمة لهذه 

الجائزة؛ سعادة هدى الخميس كانو، مؤسسة مجموعة 

أبوظبي للثقافة والفنون؛ مايا أليسون وفريقها املتفاين 

يف جامعة نيويورك أبوظبي املتمثّل يف وفاء جاد هللا 

وآالء إدريس وهالة صالح، ميلروي ديسوزا وسيباستيان 

غروبه وسونايل شريودكار وتاال نّصار وميثاء نارص 

السعيدي وماريت آكيل وميسون مبارك؛ كام نتقدم 

بالشكر أيضاً إىل عبدهللا حيدر يف مجموعة أبوظبي 

للثقافة والفنون ومرشد الفنانني الفائزين املختار، 

الربوفسور غريغوري واتسون يف الجامعة األمريكية 

بالشارقة.

كلمة إميييل دوهرييت، مديرة جائزة كريستو وجان-كلود



نبذة عن الفنانني

تخرج الفنانون مروان محمود ونور الربي ورشيد 

موديبو حديثاً من برنامج بكالوريوس الهندسة 

 املعامرية يف الجامعة األمريكية يف الشارقة. 

التقى الثاليث يف عام ٢٠١٧ خالل السنة األوىل من 

دراستهم وَنَت بينهم صداقة وطيدة، متبادلني 

االهتاممات واألفكار ثنائية األبعاد فيام يتعلق بالفن 

والفلسفة والهندسة املعامرية. وكام هو معهوٌد 

للعديد ممن يعّدون اإلمارات العربية املتحدة وطناً 

لهم، يأيت الثاليث من خلفياٍت ثقافية فريدة: نور 

ومروان من مرص، ورشيد من نيجرييا.

 انطلق الثاليث بحامسة للعمل سويًة يف مشاريعهم 

األكادميية إلميانهم بعملهم بشكل جيد كفريٍق 

واحد، وقد قّدمت جائزة كريستو وجان-كلود فرصًة 

رائعًة لهم لتحقيق ذلك.

بقلم الفنانني: عن الجائزة 
وعملهم الفني »شرنقة«

ُولَِد عمل »رشنقة« خالل العطلة الدراسية الشتوية 

يف عام ٢٠٢٠، حني كانت جائحة كوفيد-١٩ قد 

استهلكت العامل. كّنا محارَصين يف املنزل وشعرنا 

بعزلة عن الحياة الواقعية. وكّنا حينها قد انفصلنا 

عن بعضنا البعض واخترُِصَ تواُصلُنا ملدة عامني عرب 

مكاملات تطبيق »زووم«. لذلك، ساهم قرارُنا بالعمل 

عىل هذا املرشوع معاً يف إعادة ربط أوارِصنا يف 

وقٍت اشتّدت فيه الحاجة إىل ذلك.

يهدف عمل »رشنقة« إىل تسليط الضوء عىل ضعفنا 

الجامعي يف مواجهة تهديٍد بدايئ عرب تفعيل التجربة 

املشرتكة التي اختربناها خالل الجائحة، وذلك 

باستخدام التفاهة الشائعة لألغراض التي صارت 

رمزاً ومتثيالً ملحنتنا وغطرستنا. تبقى تلك األغراض 

بصحبتنا بشكل حتمي بينام ننتظر بَفَزٍع وأَمٍل 

نهايتها الغري مؤكدة. يسعى عمل »رشنقة« بذلك 

إىل تجسيد مشاعر الوقوع يف الفخ والعزلة كحاويٍة 

للواقع ومرآٍة لتجاربنا املختلفة مع الجائحة.

 يشكل عمل »رشنقة« سلسلة من الصناديق 

املوضوعة داخل بعضها البعض يف واجهٍة شبكيٍة 

تبدو كقفٍص فوالذي. ال ميكن للمشاهد دخول 

املساحة املتضّمنة ولكن ميكنه رؤية ما بداخلها، عىل 

غرار حالة اإلنسان من املراقبة خالل فرتة الحجر 

الصحي والقيود املفروضة. يعكس اللون األزرق 

يف العمل اللون األكرث شيوعاً طوال فرتة الجائحة، 

فهو لون الكاممة الطبية، ومواد التنظيف، والنظافة 

العامة.

 من التحديات التي واجهناها خالل املرحلة األوىل 

من إنتاج هذا املرشوع هو إيجاد طريقة لنكون 

معاً بشكٍل جسدّي بالتزامن مع تََسبُّب الجائحة 

والقيود املفروضة عىل السفر يف خلق عدٍد من 

الحواجز الكبرية يف وجه تجمعنا عن قرب. للتغلب 

عىل تلك املرحلة، كّنا يف حاجة إىل إيجاد طرٍق 

مبتكرٍة لتحقيق التوازن ما بني العمل الجامعي 

وهذا املرشوع الخارجي، فكانت بذلك عملية إدارتنا 

للوقت مبثابة منحنى تعليمي يف حد ذاتها.

 لقد عملنا كفريٍق يف السابق، مام َجَعل َعَملَنا عىل 

هذه الجائزة أمراً أكرث سالسًة، فقد كّنا عىل درايٍة 

بأساليب عمل بعضنا البعض ومتكّنا من التخطيط 

لجدوٍل زمني يناسب كالً منا. عالوة عىل ذلك، كانت 

زيارتنا للُمَصنِّعني والعمل مع الِحرَِفيني الخارجيني 

خالل مرحلة التصنيع تجربًة رائعة. واألهم من 

ذلك، أصبح لدينا اآلن فكرٌة جيّدٌة عن طبيعة العمل 

امليداين ما بعد التخّرج.



نبذة عن الجائزة

تأيت جائزة كريستو وجان-كلود تحت رعاية كرمية من 
سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، وتقّدمها 

كل من جامعة نيويورك أبوظبي ومجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون.

تتيح الجائزة للفنانني الجدد فرصة إنتاج عمٍل فني 
واإلرشاف عليه من مرحلة اإلعداد وحتى عملية العرض. 
وكمثيالتها من الجوائز األخرى؛ تتفرّد هذه الجائزة من 

حيث طبيعتها، حيث تتيح للمتقدمني- سواء كانوا طالباً 
أم خريجني وبغض النظر عن سّنهم أو خلفياتهم - 

التقّدم مبقرتح إلنشاء عمٍل فني عام لعرضه يف كل من 
حرم جامعة نيويورك أبوظبي، ويف السنوات التي سبقت 

جائحة كوفيد، يف معرض »فن أبوظبي«، وكذلك يف 
حديقة أم اإلمارات مبدينة أبوظبي.

 يعيش الفنانون تجربة احرتافية منذ لحظة تقدميهم 
لنيل الجائزة؛ حيث يُطلب إليهم ملء استامرة تدعوهم 
إىل وضع تصّور لعمٍل فني جديد مل يُنَجز بعد. وحالهم 

يف ذلك حال من يستكمل نوذجاً بطلب رسمي للحصول 
عىل منحة؛ إذ يُطلب منهم التفكري يف خطة اإلنتاج، ويف 
املواد التي قد يحتاجونها، ويف املوردين، وكذلك البحُث 

يف أمور امليزانية املطلوبة.

 يتم بعدها إدراج خمسة فنانني من املتقدمني ضمن 
قامئة قصرية، حيث يطلب منهم تقديم مقرتحاتهم للجنة 
املانحة للجائزة واملكونة من نخبة من األفراد من املشهد 

الفني يف دولة اإلمارات. ومبوجب االعتامد عىل هذه 
العروض التقدميية، تقرر اللجنة اختيار الفائز بالجائزة 

البالغة قيمتها ١٠,٠٠٠ دوالراً أمريكياً.

 وفيام يخص الفائزين، فتنتظرهم فرصة فريدة للعمل 
مع فريق عمل رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي 

الفّذ، كام ميكنهم إمتام أعاملهم الفنية املتقرحة مدعومني 
بَجْمعٍ من الخرباء املحرتفني يف املجال الفني، حيث 

يعمل مع الفائزين عدد من قَيِّمي الفن املرموقني، وأمنٌي 
للمتحف، وُمعد لألعامل الفنية، إضافة إىل فريق من 

خرباء الصحافة والعالقات العامة، والذين يزورونهم خالل 
علمهم يف األستديو ملد يد املعونة عند أية تحديات قد 

تواجه الفنانني الفائزين عىل مدار فرتة اإلنتاج التي متتد 
لثامنية أشهر.

تأيت جائزة كريستو وجان–كلود 
تحت رعاية كرمية من سمو 

الشيخة شمسة بنت حمدان آل 
نهيان، وتقّدمها كل من جامعة 

نيويورك أبوظبي ومجموعة 
للثقافة والفنون. أبوظبي 



تحت رعاية كرمية من 
سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان 

حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 

 تقدمها جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون 
مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 

جائزة »كريستو 
وجان-كلود«

٢٠٢١



جائزة »كريستو 
وجان-كلود«

عام ٢٠٢١ 


