
 

 
 ""زیمونالموارد اإلعالمیة لمعرض 

 

 "زیمونیعلن عن معرضھ القادم "رواق الفن بجامعة نیویورك أبوظبي 
الفنیة القیّمة  تحت إشراف 2019یونیو  1 وفبرایر  26بین لفنان المجسمات التركیبیة السویسري في الفترة ما  الجدیدالمعرض ینعقد 

 مایا ألیسون
 

 
 : ستودیو زیمونمنالصورة ثابت، كرات قطن، صنادیق كرتونیة. محركًا یعمل بالتیار ال 658

 
نیویورك أبوظبي، عن معرضھ القادم لموسم الربیع، والذي ، المتحف األكادیمي بجامعة رواق الفنأعلن  :2018نوفمبر  19أبوظبي، 
السویسري المشھور زیمون. ومن المقرر أن یقام المعرض، والذي یعد األول للفنان المبدع في منطقة  مجموعة من أعمال الفنان سیقدم

 رواق الفن.ل ؤسسوالمدیر المنیویورك أبوظبي  لدى جامعة الفنیینمایا ألیسون، رئیسة القیّمین  الخلیج العربي، تحت إشراف القیّمة الفنیة
 

أعمال إبداعیة تجمع بین  خمسة، حیث سیعرض 2019یونیو  1فبرایر ولغایة  26ابتداًء من  الجمھورویفتح المعرض أبوابھ أمام 
 .المعرض المجّسمات البصریة والصوتیة، وتتضمن ابتكاراً جدیداً بحجم الغرفة سیتم الكشف عنھ لیلة افتتاح

 
تجارب حسیة غامرة تحلّق بعیداً عن كل ما ھو مألوف، وذلك باستعمال محركات صوتیة  أحد أبرز الفنانین الذین یبدعون زیمون ویعد

تھ . ویأتي الصوت الصادر عن مجّسماوأوراق القصدیر متناظرة تتصل مع أدوات وظیفیة متنوعة كالعصي الخشبیة وصنادیق الكرتون
 لمختلف العناصر المكّونة لھا.من الحركات البسیطة 

 
ویبتكر الفنان السویسري إیحاءات فوضویة من خالل مجموعة من األنظمة التركیبیة المتناسقة، لیستكشف في أعمالھ عناصر فریدة من 

تات ى المنحوإلحد ملدى توجھھ وتدفع أعمال زیمون زوارھاوفن التركیب واإلنشاء. علم األحیاء والھندسة والموسیقى والصوت 
مجموعة من  رتستحضفریدة  طبیعیةعلى الفور تجربة  یرسمال مثیل لھ،  صوتي وبصري ساحر مشھدٍ  المیكانیكیة البسیطة إلى مالحظة

 الذكریات المادیة الملموسة لألصوات الطبیعیة التي تھمس بصوت المطر أو العواصف الرملیة أو الریاح.
 

 ویعني ،‘لیروم’متعددة المصادر من مشروع  كتاباتمن خالل  الفن رواقالخاصة بلى تفعیل غرفة القراءة كما سیعمل المعرض ع
للتسجیل الموسیقي ساھم في إطالقھ الفنان زیمون، ویقوم بإنتاج مشاریع موسیقیة تجریبیة على أسطوانات  مبادرة"الفضاء الخالي"، وھو 

فناناً ومصمماً  50عمل إبداعي لحوالي  100ض ما یقارب عادیة أو مدمجة ومطبوعات ومواد صوتیة متنوعة، حیث نجح زیمون بعر
 السویسري. الفنانعالمیاً، ما یؤّكد من جدید على الطبیعة الغامرة والمالمح االستثنائیة ألعمال ھذا 



 

دة في قّ استكشاف أنظمة بسیطة تتضمن العدید من التفاصیل المع أسعى من خالل أعمالي إلى" زیمون: وفي إطار تعلیقھ على ذلك، قال
عد ذلك في تطویر بتفعیل المواد البسیطة والعناصر الخام التي تبدأ  استھدفمجال الصوت والحركة. فعبر األنظمة المیكانیكیة االبتدائیة 

حیث یتم تولید األصوات الصادرة عن أعمالي مباشرةً من خالل تنشیط المواد نفسھا. وفي الواقع، یمكنني القول أن  سلوكیات معقدة،
 لبدائیة".االتعقیدات الي اإلبداعیة تمثّل نوعاً من أعم

 
"یشّرفنا أن نستضیف فنان بھذا الحجم من األھمیة والفرادة في أول حضور لھ في دولة اإلمارات العربیة ألیسون: مایا وبدورھا قالت 

المتحدة. وأعتقد أن ھذا المعرض سیحظى باھتمام مجموعة متنوعة من األقسام األكادیمیة ضمن جامعة نیویورك أبوظبي، بما فیھا 
مع اإلبداع من أفراد المجت ھواةموسیقى، كما سیبني مسارات تواصل مشتركة مع الھندسة والوسائط التفاعلیة والفنون البصریة وال

رز أبتابعت أعمال زیمون منذ ما یقارب العقد من الزمن، حیث عرض ابتكاراتھ في  ن الناشئین.خاصةً العائالت والفنانی المحلي
ویشّكل ھذا المشروع في أحد أجزائھ مساراً یتماشى مع  ، وفي أشھر المتاحف العالمیة والمدن البارزة.المناطق بمختلف أنحاء العالم

مزید من مصادر المعرفة حول الممارسات السمعیة والبصریة غیر المعتادة. كما نھدف إلى القیام بھذه المھمتنا األساسیة في تولید 
 ذات الصلة". بالموضوعات المھمة من خالل إرفاق المعرض بما یمكن أن ندعوه كتاباً جوھریاً حافالً بالمقاالت المتعلقة

 
رضھا ع وقد انتشرت أعمالھ على المستوى العالمي، وتم ویعمل في مدینة بیرن السویسریة. یعیش زیمون تجدر اإلشارة إلى أن الفنان

لفن الحدیث في ل ر في تشیلي، ومتحف نام جون بایكو للفن المعاصغمتحف سانتیا ، ومنھمالمتاحف والمراكز الثقافیة العالمیة زرضمن أب
سیؤول، ومتحف كوندو في تایبیھ، ومتحف رینجلینج للفنون في فلوریدا، إضافة إلى متحف مدینة مومباي، ومتحف الفن الوطني في 
بكین، ومتحف لوغانو للفن والثقافة، ومتحف سیؤول للفنون، والمتحف البصري الصوتي في ساو باولو، فضالً عن متحف كونستاال في 

ف تایبیھ للفنون الجمیلة، ومركز سونت كاتر الثقافي في باریس، ومتحف الفن المعاصر في بوسان، ومتحف الفنون الجمیلة بیرن، ومتح
 في مدینة لو لوكل، ومتحف الفنون الجمیلة في بیرن.
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 یمكن متابعة صفحات رواق الفن بجامعة نیویورك أبوظبي على مواقع التواصل االجتماعي:
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 مالحظات للمحررین:
 نیویورك أبوظبينبذة عن رواق الفن في جامعة 

مجموعة معارض فنیة وثقافیة ممیزة لباقة عالمیة من   -األكادیمي في الجامعة  المتحف -یقدم رواق الفن بجامعة نیویورك أبوظبي 
الفنانین والقیمین واألكادیمیین بھدف تعزیز الحوار الفكري واإلبداعي بین الجامعة والمجتمعات األوسع عبر موضوعات تشغل أھمیة 

والدولي. تدعم منصة العرض األعمال البحثیة والتجریبیة ومشروعات الفنانین والقیمین الخارجیین  اإلقلیمي ة على الصعیدكبیر
 والمعارض البارزة، مع التركیز على المشاریع التي تسھم في تعزیز الدور التجریبي والعلمي غیر الربحي والفرید للجامعة.

   
 حول جامعة نیویورك أبوظبي

أول حرم جامعي شامل لآلداب والعلوم اإلنسانیة في الشرق األوسط تتم إدارتھا من الخارج من  أبوظبي نیویورك امعةج تضم
باقة مختارة من مناھج علوم اآلداب والعلوم اإلنسانیة والھندسیة والعلمیة مع مركز  بحثیة أمریكیة مرموقة. وتدمج الجامعة جامعة قبل

الجامعیة لتتیح لطالبھا القدرة على تحقیق النجاح في عالم الیوم الذي یزداد ترابطاً، إلى جانب فرص  عالمي مرموق للبعثات والبحوث
دولة مختلفة والذین یتحدثون  120الطلبة المتفوقین من  التعاون والتطور لمواجھة التحدیات التي تواجھھا اإلنسانیة. وتستقطب الجامعة

عالمیة فریدة من نوعھا،  وشنغھاي المحور األساس لجامعة وأبوظبي نیویورك في كل من نیویورك لغة. وتشكل جامعات 120أكثر من 
تتیح لھیئة التدریس والطالب على حد سواء الفرصة لتجربة بیئات تعلم متنوعة ومعرفة المزید حول الثقافات األخرى في واحدة أو أكثر 

 ت.في ست قارا نیویورك من المؤسسات األكادیمیة التابعة لجامعة
 
 


