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الحاكمة هوكول وهيئة المطارات وخطوط دلتا الجوية ومتحف كوينز يعلنون عن شراكة جديدة لتكليف فنانين مقيمين في 
   الجديدة بمطار الغواردياCنيويورك بأعمال فنية للمحطة 
  

 الجديدة لخطوط دلتا الجوية في مطار Cاختيار ستة فنانين مقيمين في نيويورك لعرض أعمال فنية دائمة في المحطة 
  الغوارديا، ومن المقرر افتتاحها هذا الربيع

  
  تدعم األعمال الفنية الملهمة رؤية هيئة المطارات لتحويل تجربة العمالء في الغوارديا

  
  تبرز األعمال الفنية الجديدة التراث الثقافي والتنوع الغني لمدينة نيويورك، تكريًما لتاريخ المهاجرين

   

أعلنت الٌوم الحاكمة كاثً هوكول، والمدٌر التنفٌذي لهٌئة المطارات رٌن كوتون، وخطوط دلتا الجوٌة، والمدٌرة التنفٌذٌة 
لمتحف كوٌنز سالً تاالنت، عن اختٌار ستة فنانٌن ممٌمٌن فً نٌوٌورن من ذوي الشهرة العالمٌة إلنشاء أعمال فنٌة دائمة 

ٌدعم المشروع الرؤٌة الشاملة لهٌئة .  لشركة دلتا بمطار الغوردٌاC ملٌارات دوالر جدٌدة المحطة 4واسعة النطاق فً 
المطارات وخطة لتحوٌل تجربة العمالء فً جمٌع مرافمها، بما فً ذلن فً مطار الغواردٌا من خالل الفن العام الملهم، 

من المتولع افتتاح محطة المادمٌن . والتمٌز التشغٌلً، وتكنولوجٌا المرن الحادي والعشرٌن والوظائف ذات المستوى العالمً
  .  فً ولت الحك من هذا الربٌعCوالمغادرٌن الحدٌثة ذات المستوى العالمً فً المحطة 

  
األعمال الفنٌة الستة التً تم اختٌارها هً إبداعات للفنانٌن مرٌم غنً، ورشٌد جونسون، وألٌزا نٌسٌنباوم، وفٌرجٌنٌا أوفرتون، 

تشمل أعمالهم المنحوتات والجدارٌات الخزفٌة المطلٌة، والتً ستمتد عبر مساحة الدخول . ورونً كٌفٌدو، وفرٌد وٌلسون
   .الملٌئة بالضوء فً المبنى، باإلضافة إلى عرضها فً منطمة استالم األمتعة ومناطك أخرى فً جمٌع أنحاء محطة دلتا

  
سترحب . ٌروي الفن لصة ممنعة عن تارٌخ المهاجرٌن للمدٌنة، وسكانها، وأهمٌة االحتفال بالتنوع فً جمٌع أنحاء المدٌنة

 الجدٌدة وهً بمثابة تعاون فرٌد من نوعه بٌن شركة Cاألعمال الدائمة بالمسافرٌن عند دخولهم وخروجهم من المحطة 
ستعمل هذه المشارٌع على نسج فن عام ملهم . طٌران وفنانٌن ومتحف ومطار لالرتماء بتجربة السفر من خالل الفن المرئً

  . الجدٌدةCوملون ودٌنامٌكً فً جمٌع أنحاء المحطة 
  
بٌنما نواصل تحوٌل مطار الغوردٌا إلى وجهة عالمٌة المستوى، فإننا ملتزمون بتحوٌل المحطة الجدٌدة إلى مهرجان احتفالً "

من خالل تفوٌض فنانٌن  ".قالت الحاكمة هوكول" بوالٌة كوٌنز باعتبارها أكثر المماطعات تنوًعا فً الوالٌات المتحدة،
مشهورٌن ممٌمٌن فً نٌوٌورن بأعمال فنٌة، سٌتم الترحٌب بعدد ال ٌحصى من الزوار بموضوعات من تارٌخ نٌوٌورن 

 بمثابة رمز دائم Cمع استمرارنا فً إعادة البناء بشكل ألوى وأفضل من ذي لبل، ستكون المحطة . وتنوعها وجمالها
  ."لنٌوٌورن كونها مركز التجارة والفن فً جمٌع أنحاء العالم

  
لمد وضعنا معٌاًرا عالًٌا لجمٌع مرافك هٌئة ": قال الرئيس التنفيذي لهيئة مطارات نيويورك ونيوجيرسي ريك كوتون

المطارات التً تسعى جاهدة لٌس فمط لتوفٌر وظائف عالمٌة المستوى للمسافرٌن، ولكن أًٌضا لتمكٌنهم من تجربة العمارة 
ٌسعدنا لٌام خطوط دلتا الجوٌة، بصفتها المشغل . المدنٌة ذات المستوى العالمً التً تتمٌز بأعمال فنٌة عامة ملهمة وجذابة

 فً الغوردٌا، باحتضان رؤٌتنا والدخول فً شراكة مع متحف كوٌنز لعرض ستة أعمال فنٌة عامة رائعة Cللمحطة الجدٌدة 
  ." أنشأها فنانون ممٌمون فً نٌوٌورن



  
أثناء لٌامنا بإعادة بناء مطارات المنطمة، نرٌد ضمان ": قال رئيس هيئة مطارات نيويورك ونيوجيرسي كيفين أوتول

الترحٌب بالركاب مرة أخرى فً مرافك حدٌثة وعصرٌة تعزز تجربة العمالء من خالل برنامج فنً عام مبتكر ٌعكس روح 
ٌبرز كل عمل من هذه األعمال الفنٌة الستة الثمافة والتراث المتنوع للمنطمة، وٌسعدنا أن ٌكون لها مكان دائم فً . منطمتنا

  ." الغوردٌا
  

ٌشرفنا أن نشارن موهبة ورؤٌة هؤالء الفنانٌن ": قال المدير العام لشركة دلتا، شركة العقارات في نيويورك، ريان مارزولو
. الستة المذهلٌن الممٌمٌن فً نٌوٌورن مع عمالئنا كجزء من التجربة العالمٌة التً سنمدمها فً محطتنا الجدٌدة فائمة الحداثة

 الجدٌدة فً دلتا وجهات النظر الفرٌدة لهذه المدٌنة الرائعة وشعبها وثمافتها، مما ٌزٌد من Cسنعرض فً جمٌع أنحاء المحطة 
نحن ممتنون للحاكمة هوكول وكذلن لشركائنا فً هٌئة المطارات ومتحف . تعزٌز رحلة عمالئنا فً كل خطوة على الطرٌك

  ." كوٌنز لمساعدتنا فً تحوٌل هذه الرؤٌة إلى حمٌمة والعة
  

ٌسعدنا أن نعمل مع خطوط دلتا الجوٌة لعرض أعمال فنٌة دائمة جدٌدة لفنانٌن ": قالت سالي تاالنت، رئيسة متحف كوينز
ٌجدر بنا أن نرحب بالجمٌع، . عالمٌٌن رائدٌن ٌمٌمون وٌعملون فً مدٌنة نٌوٌورن، الوجهة الثمافٌة األكثر إثارة فً العالم

نحن ممتنون لجمٌع الفنانٌن . الزوار والممٌمٌن على حٍد سواء، فً مبنى جدٌد ٌمدم الفن الذي ٌتحدث عن روح المدٌنة وإبداعها
  ." الذٌن جعلوا مدٌنة نٌوٌورن مكانًا رائعًا للزٌارة والعٌش، ولشركة خطوط دلٌتا الجوٌة على رؤٌتهم الرائعة

  
  :معلومات إضافٌة عن كل فنان من الفنانٌن

 تتفاعل أعمال غنً عند تماطعات التارٌخ والذاكرة واللغة والفمدان وهً موجودة فً المجموعات الدائمة : مريم غني
. لمتحف غوغنهاٌم ومتحف سمٌثسونٌان للفنون األمرٌكٌة ومتحف سانت لوٌس للفنون، من بٌن أمور أخرى

ستستخدم تحفتها الفنٌة البالط الفسٌفسائً إلنشاء تصور رسومً ورائع وملون لخرٌطة لغة مدٌنة نٌوٌورن، لعرض 
  .التنوع الذي ال ٌضاهى لمدٌنة نٌوٌورن ومنطمة الوالٌات الثالثة

 ٌستخدم جونسون مجموعة واسعة من الوسائط الستكشاف الموضوعات المعمدة لتارٌخ الفن : رشيد جونسون
والهوٌات الثمافٌة المشتركة؛ وهو معروف بسرده الذي ٌتضمن مجموعة محددة من المواد واألشٌاء الٌومٌة، وغالبًا 

ما ٌرتبط بطفولته وٌشٌر فً كثٌر من األحٌان إلى الجوانب الجماعٌة للتارٌخ الفكري األمرٌكً األفرٌمً والهوٌة 
  . سٌعكس نموذجه الفنً، وهو عبارة عن فسٌفساء ضخمة، طالة وإثارة السفر مع التماط التنوع الجماعً. الثمافٌة

 تشتهر نٌسنباوم بلوحات احتفالٌة واسعة النطاق لموضوعات متنوعة ومجموعات مجتمعٌة؛ تمٌزت : أليزا نيسينباوم
ستعرض  .لوحاتها الملونة بموظفً مترو األنفاق وعمال الرعاٌة الصحٌة وحراس األمن والمهاجرٌن غٌر الشرعٌٌن

لوحتها األشخاص الذٌن ٌجعلون السفر الجوي ممكنًا داخل المحطة الجدٌدة فً دلتا، بما فً ذلن لٌس فمط وكالء 
خدمة عمالء دلتا ومناولً األمتعة والطٌارٌن والمضٌفات وحراس األمن ومرافمً الكراسً المتحركة، ولكن أًٌضا 

  (. TSA)ممثلٌن من هٌئة المطارات وإدارة أمن النمل 
 تشمل أعمال أوفرتون التركٌب والنحت واألعمال على الورق، وغالبًا ما تبدأ بشكل حدسً : فرجينيا أوفرتون

غالبًا ما ترتبط المواد ارتباًطا وثٌمًا بالهندسة المعمارٌة مثل المعدن والزجاج . كاستجابة مباشرة لمساحة معٌنة
ٌستوحً نموذجها الفنً من الهٌاكل السمفٌة الشهٌرة فوق العدٌد من . واإلضاءة فً أعمال تُظهر الموة والحساسٌة
  .لٌتم تعلٌمها من سمف الردهة الغربٌة" األحجار الكرٌمة"مبانً مدٌنة نٌوٌورن، مما ٌخلك سلسلة من 

 ٌستكشف كٌفٌدو المسارات المدٌمة والشخصٌة للهجرة والنزوح من خالل الوسائط المختلطة والنحت: روني كيفيدو .
نموذج كٌفٌدو، الذي ٌتمٌز بأرضٌات صالة لأللعاب الرٌاضٌة، هو تكرٌم لكوكبة من الناس والمجتمعات التً تنشط 

  .وتشكل المناظر الطبٌعٌة لمدٌنة نٌوٌورن
 ٌتحدى وٌلسون االفتراضات حول الثمافة والتارٌخ والعرق؛ ٌعرض عمله المنحوت تولٌع الفنان على : فريد ويلسون

  .شكل كرات مضاء بالنجوم التً تهدف إلى تعزٌز أهمٌة البٌئة والروابط التً توحد األفراد كمجتمع عالمً واحد
  

 ملٌون لدم مربع فً الغوردٌا خطوة رئٌسٌة وتارٌخٌة أخرى إلى األمام فً بناء 1.2 التً تبلغ مساحتها Cستكون المحطة 
 ملٌارات دوالر، والذي بدأ 4سٌحل مشروع إعادة تطوٌر خطوط دلتا الجوٌة البالغة تكلفته . مطار الغوردٌا جدٌد بالكامل

ومن السمات . C المدٌمتٌن بأحدث ما توصلت إلٌه التكنولوجٌا من المحطة D و C، محل المحطتٌن 2017العمل به فً عام 



 ستكون لابلة للوصول إلٌها من خالل لاعة واحدة للمادمٌن والمغادرٌن بدالً 37الرئٌسٌة للمحطة الجدٌدة أن جمٌع البوابات الـ
من الممرر افتتاح لاعة المادمٌن والمغادرٌن الجدٌدة فً دلتا فً ربٌع عام . من تمسٌمها بٌن المبنٌٌن اللذٌن ستحل محلهما

 بوابات جدٌدة وتضم مطاعم ومتاجر 10 ألف لدم مربع تستوعب 230 وستشمل أًٌضا افتتاح ساحة تبلغ مساحتها 2022
 . شهٌرة
 

لمزٌد من . 2022سٌتم الكشف عن معلومات إضافٌة حول الشراكة والعمل الفنً عندما ٌمترب افتتاح المحطة فً ربٌع عام 
  . queensmuseum.orgالمعلومات حول متحف كوٌنز، ٌُرجى زٌارة 

  
  نبذة عن مشروع إعادة تطوير الغورديا

 
، تم الكشف 2015فً عام .  عاًما25مشروع الغواردٌا هو أول مطار رئٌسً جدٌد تم بناؤه فً الوالٌات المتحدة فً آخر 

عن خطة شاملة لبناء مطار الغواردٌا جدٌد بالكامل بهدف إنشاء تجربة ركاب على مستوى عالمً فً المرن الحادي 
والعشرٌن تتمٌز بوسائل الراحة الحدٌثة للعمٌل والهندسة المعمارٌة الحدٌثة ومناطك البوابات األكثر اتساًعا ونظام طرفً 

 ملٌارات دوالر والذي حصل على ثلثً التموٌل من المطاع 8تم إنشاء حجر األساس للمشروع الذي تبلغ تكلفته . موحد
 .  2016الخاص ورسوم الركاب الحالٌة، فً عام 

 
ظلت الغوردٌا . ٌموم المشروع بهدم كل منشأة ركاب تمرٌبًا وبناء مرافك جدٌدة من الطراز العالمً للمرن الحادي والعشرٌن

لمد كان من . ٌتم بناء المطار الجدٌد على مراحل لضمان عدم فمدان المطار للسعة التشغٌلٌة. مفتوحة طوال فترة البناء
 .  الضروري بناء مرافك جدٌدة لبل هدم المرافك المدٌمة لتمكٌن المطار من االستمرار فً العمل بكامل طالته

 
 مساحة ومستوى مخصصة لخدمات 3,000 الجدٌدة بأكثر من B، تم افتتاح مرآب للسٌارات فً المحطة 2018فً فبراٌر 

Uber و Lyftبوابة جدٌدة وأول 18، تم افتتاح أول بوابة من 2018فً دٌسمبر .  وغٌرها من خدمات تأجٌر السٌارات 
فً ٌونٌو . ، افتتحت خطوط دلتا للطٌران أول مبنى جدٌد لها وسبع بوابات جدٌدة2019فً أكتوبر . Bردهة جدٌدة فً المبنى 

، احتفل المطار بافتتاح ثانً صالة 2022فً ٌناٌر . B، تم افتتاح صالة الوصول والمغادرة الجدٌدة فً مبنى الركاب 2020
 . B وجسر علوي جدٌد للمشاة بمناسبة االنتهاء من المحطة Bجدٌدة فً المحطة 

 
باإلضافة إلى تمدٌم أحدث التمنٌات ووسائل الراحة ذات . تحولت معالم البناء الرئٌسٌة اآلن إلى الطرف الشرلً من المطار

، ستتمٌز بالفن العام الملهم الذي سٌروي لصة تارٌخ B الجدٌدة لشركة دلتا، مثل المحطة Cالمستوى العالمً، فإن محطة 
 هو نتٌجة تعاون بٌن خطوط دلتا Cالبرنامج الفنً فً المحطة . المهاجرٌن فً نٌوٌورن ومواطنٌها وأهمٌة االحتفال بالتنوع

 . الجوٌة ومتحف كوٌنز، وسٌضم أعمااًل لستة فنانٌن مشهورٌن عالمًٌا وممٌمٌن فً نٌوٌورن
 

-COVID وسٌكون مصدر لوة للنمو حٌث تتعافى نٌوٌورن من جائحة 2022سٌكتمل مطار الغواردٌا بشكل كبٌر فً عام 
19 .  

  
###  
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