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GUBERNATOR HOCHUL, PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU PORTÓW, LINII 
LOTNICZYCH DELTA AIR LINES I QUEENS MUSEUM OGŁASZAJĄ ZAWARCIE 
NOWEGO PARTNERSTWA W CELU ZLECENIA ARTYSTOM W STANIE NOWY 

JORK REALIZACJI PROJEKTÓW 
W NOWYM TERMINALU C NA LOTNISKU LAGUARDIA  

  

Sześciu artystów ze stanu Nowy Jork zostało wybranych do zaprezentowania 
stałych instalacji artystycznych w nowym Terminalu C linii lotniczych Delta Air 

Lines na lotnisku LaGuardia, który zostanie otwarty wiosną tego roku  
  

Inspirujące instalacje artystyczne wspierają wizję Zarządu Portów dotyczącą 
poprawy doświadczeń klientów na lotnisku LaGuardia  

  
Nowe instalacje artystyczne celebrują dziedzictwo kulturowe i bogatą 

różnorodność miasta Nowy Jork, upamiętniając jego historię związaną z 
imigrantami  

   

Gubernator Kathy Hochul, dyrektor wykonawczy Zarządu Portów, Rick Cotton, 
przedstawiciele Delta Air Lines oraz dyrektor wykonawcza Queens Museum, Sally 
Tallant, ogłosili dzisiaj wybór sześciu światowej sławy artystów ze stanu Nowy Jork, 
którzy stworzą stałe, wielkoskalowe instalacje artystyczne w nowym Terminalu C na 
lotnisku LaGuardia, a jego koszt budowy to 4 mld USD. Projekt wspiera ogólną wizję i 
plan Zarządu Portów, aby stworzyć nowe doświadczenia dla klientów we wszystkich 
obiektach, w tym na lotnisku LaGuardia, poprzez inspirującą sztukę publiczną, 
doskonałość operacyjną, technologię na miarę XXI wieku i najwyższej klasy 
funkcjonalność. Nowoczesna, światowej klasy hala przylotów i odlotów Terminalu C ma 
zostać otwarta jeszcze wiosną tego roku.   
  
Sześć zamówionych prac to dzieła artystów: Mariam Ghani, Rashida Johnsona, Alizy 
Nisenbaum, Virginii Overton, Ronn'ego Quevedo i Freda Wilsona. Ich prace obejmują 
rzeźby i malowane ceramiczne murale, rozciągające się na wielopiętrowej, wypełnionej 
światłem przestrzeni wejścia do budynku, a także zostaną wyeksponowane w strefie 
odbioru bagażu i innych miejscach w całym terminalu linii lotniczych Delta.   
  
Prace te przedstawiają fascynującą historię imigrantów z miasta Nowy Jork, jego 
mieszkańców oraz znaczenie celebrowania jego różnorodności. Stałe instalacje będą 
witać podróżnych przy wejściu i wyjściu z najnowszego Terminala C i stanowić jedyną w 



swoim rodzaju współpracę pomiędzy linią lotniczą, artystami, przedstawicielami 
muzeum i lotniska, mającą na celu podniesienie doświadczeń podczas podróży poprzez 
sztukę wizualną. Dzięki tym projektom w nowym Terminalu C pojawią się inspirujące, 
kolorowe i dynamiczne dzieła sztuki publicznej.  
  
„Kontynuując proces przekształcania lotniska LaGuardia w światowej klasy cel podróży, 
jesteśmy zaangażowani w to, aby nowy terminal był celebracją Queens jako najbardziej 
zróżnicowanego hrabstwa w Stanach Zjednoczonych”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Zlecając wykonanie prac uznanym artystom ze stanu Nowy Jork, niezliczone 
rzesze odwiedzających będą mogły podziwiać motywy związane z jego historią, 
różnorodnością i pięknem. Terminal C będzie trwałym symbolem stanu Nowy Jork jako 
epicentrum handlu i sztuki na całym świecie, a my będziemy kontynuować odbudowę, 
by stać się silniejszymi i lepszymi niż dotychczas”.  
  
Dyrektor wykonawczy Zarządu Portów Stanu Nowy Jork i New Jersey, Rick 
Cotton, powiedział: „Wyznaczyliśmy wysoki standard dla wszystkich obiektów Zarządu 
Portów, starając się nie tylko zapewnić podróżnym światowej klasy funkcjonalność, ale 
także umożliwić im obcowanie ze wspaniałą architekturą publiczną obejmującą 
inspirujące i atrakcyjne dzieła sztuki. Jesteśmy zachwyceni, że Delta Air Lines, jako 
operator Nowego Terminalu C na lotnisku LaGuardia, przyjęła naszą wizję i nawiązała 
współpracę z Queens Museum, aby zamówić sześć wspaniałych dzieł sztuki publicznej 
stworzonych przez artystów ze stanu Nowy Jork”.   
  
Prezes Zarządu Portów Stanu Nowy Jork i New Jersey, Kevin O'Toole, powiedział: 
„Odbudowując lotniska w regionie, chcemy zapewnić, że pasażerowie będą mogli 
cieszyć się nowoczesnymi, zaawansowanymi technologicznie obiektami, które 
wzbogacą doświadczenia klientów dzięki innowacyjnemu programowi sztuki publicznej, 
odzwierciedlającemu ducha naszego regionu. Każda z tych sześciu prac celebruje 
różnorodną kulturę i dziedzictwo regionu i jesteśmy podekscytowani, że będą one miały 
swój stały dom w LaGuardia”.   
  
Dyrektor zarządzający linii lotniczych Delta - New York Corporate Real Estate, 
Ryan Marzullo, powiedział: „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy podzielić się talentem 
i wizją tych sześciu niesamowitych artystów ze stanu Nowy Jork z naszymi klientami 
jako częścią światowej klasy doświadczenia, które zapewnimy w naszym zupełnie 
nowym, ultranowoczesnym terminalu. W całym nowym Terminalu C linii lotniczych 
Delta, będziemy prezentować unikalne perspektywy tego niesamowitego miasta, jego 
mieszkańców i jego kulturę, co jeszcze bardziej poprawi wrażenia z podróży naszych 
klientów na każdym kroku. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul, jak również naszym 
partnerom z Zarządu Portów i Queens Museum za pomoc w urzeczywistnieniu tej wizji”.   
  
Prezes Queens Museum, Sally Tallant, powiedziała: „Z niecierpliwością czekamy na 
współpracę z Delta Air Lines w celu zamówienia nowych stałych dzieł sztuki przez 
wiodących światowych artystów, którzy mieszkają i pracują w mieście Nowy Jork, 
najbardziej ekscytującym celu podróży kulturowych na świecie. Wszystkim, zarówno 
gościom, jak i mieszkańcom, proponujemy nowy terminal przedstawiający sztukę, która 



odwołuje się do ducha i twórczego charakteru miasta. Jesteśmy wdzięczni wszystkim 
artystom, którzy sprawiają, że miasto Nowy Jork jest tak niesamowitym miejscem do 
odwiedzania i życia, a także Delta Air Lines za ich niezwykłą wizję”.   
  
Dodatkowe informacje o każdym z artystów:  

 Mariam Ghani: prace Ghani poruszają tematykę historii, wspomnień, języka i 
poczucia straty. Znajdują się w stałych kolekcjach m.in. Guggenheim Museum, 
Smithsonian American Art Museum i St. Louis Art Museum. Jej praca będzie 
opierać się na mozaikowych płytkach, tworząc graficzną, wesołą i kolorową 
wizualizację Mapy Językowej NYC, ukazującą nieporównywalną różnorodność 
miasta Nowy Jork i obszaru obejmującego trzy stany.  

 Rashid Johnson: Johnson wykorzystuje szeroką gamę materiałów 
artystycznych, by zgłębiać złożone tematy historii sztuki i wspólnych tożsamości 
kulturowych; znany jest z narracji obejmujących szeroki zakres codziennych 
materiałów i przedmiotów, często związanych z jego dzieciństwem i 
odnoszących się do zbiorowych aspektów historii intelektualnej i tożsamości 
kulturowej Afroamerykanów. Jego instalacja, masywna mozaika, będzie 
odzwierciedlać energię i ekscytację związaną z podróżowaniem, a jednocześnie 
uchwyci zbiorową różnorodność.   

 Aliza Nisenbaum: Nisenbaum jest najbardziej znana z pełnych celebracji, 
wielkoformatowych obrazów przedstawiających różne osoby i grupy społeczne; 
na jej kolorowych płótnach pojawiają się m.in. pracownicy metra, służby zdrowia, 
pracownicy ochrony i nieposiadający dokumentów imigranci. Jej obraz będzie 
przedstawiać ludzi, którzy umożliwiają podróże lotnicze w nowym terminalu 
Delty, w tym nie tylko pracowników obsługi klienta Delty, bagażowych, pilotów, 
stewardów, ochroniarzy i wózkowiczów, ale także przedstawicieli władz 
portowych i TSA.   

 Virginia Overton: twórczość Overton obejmuje instalacje, rzeźby i prace na 
papierze, często powstające intuicyjnie jako bezpośrednia interpretacja 
konkretnej przestrzeni. Materiały te, często kojarzone z architekturą, takie jak 
metal, szkło i oświetlenie, zostały zestawione w pracach emanujących siłą i 
delikatnością. Jej instalacja inspirowana jest ikonicznymi konstrukcjami 
świetlików na szczytach wielu budynków w mieście Nowy Jork, tworząc serię 
„klejnotów”, które zostaną zawieszone na suficie zachodniego atrium.  

 Ronny Quevedo: Quevedo bada starożytne i osobiste trajektorie migracji i 
przesiedleń przy użyciu mieszanych materiałów wizualnych i rzeźby. Instalacja 
Quevedo, wykonana na podłodze sali gimnastycznej, jest hołdem dla całej 
konstelacji ludzi i społeczności, które energetyzują i tworzą krajobraz miasta 
Nowy Jork.  

 Fred Wilson: Wilson kwestionuje założenia dotyczące kultury, historii i rasy; jego 
rzeźba zawiera charakterystyczne dla artysty rozświetlone gwiazdami globusy, 
które mają podkreślać znaczenie środowiska i powiązań, które łączą jednostki 
jako jedną globalną społeczność.  

  



Terminal C na lotnisku LaGuardia o powierzchni 1,2 miliona stóp kwadratowych będzie 
kolejnym ważnym i historycznym krokiem naprzód w budowie całkowicie odnowionego 
portu lotniczego LaGuardia. Projekt przebudowy Delta Air Lines o wartości 4 mld USD, 
którego realizacja rozpoczęła się w 2017 r., zastąpi dotychczasowe przestarzałe 
Terminale C i D niezwykle nowoczesnym nowym Terminalem C. Kluczową cechą 
nowego terminalu jest to, że wszystkie 37 bramek będzie dostępnych poprzez jedną 
halę przylotów i odlotów, a nie podzielonych pomiędzy dwie struktury, które zastąpi. 
Nowa hala przylotów i odlotów Delty ma zostać otwarta wiosną 2022 roku. Obejmuje to 
również otwarcie hali przylotów o kubaturze 230 000 stóp kwadratowych, która pomieści 
10 nowych bramek i oraz znane restauracje i sklepy.  
 
Dodatkowe informacje na temat tego partnerstwa i prac artystycznych zostaną 
ujawnione bliżej otwarcia terminalu wiosną 2022 roku. Więcej informacji na temat 
Queens Museum można znaleźć na stronie queensmuseum.org.   
  
O projekcie przebudowy lotniska LaGuardia  
 
Projekt LaGuardia jest pierwszym nowym dużym lotniskiem zbudowanym w Stanach 
Zjednoczonych w ciągu ostatnich 25 lat. W 2015 roku przedstawiono kompleksowy plan 
budowy zupełnie nowego lotniska LaGuardia, którego celem jest stworzenie światowej 
klasy środowiska pasażerskiego na miarę XXI wieku — z nowoczesnymi 
udogodnieniami dla klientów, najnowocześniejszą architekturą, bardziej przestronnymi 
strefami bramek i zintegrowanym systemem terminali. Projekt o wartości 8 mld USD, 
którego realizacja w dwóch trzecich jest finansowana ze środków prywatnych i 
istniejących opłat pasażerskich, rozpoczął się w 2016 roku.   
 
Projekt zakłada wyburzenie praktycznie wszystkich obiektów pasażerskich i budowę 
nowych obiektów na miarę XXI wieku. Przez cały okres budowy lotnisko LaGuardia 
pozostało otwarte. Nowy port lotniczy jest budowany etapami, aby zapewnić, że nie 
straci swojej przepustowości. Aby umożliwić dalsze funkcjonowanie lotniska przy pełnej 
przepustowości, konieczne było wybudowanie nowych obiektów przed wyburzeniem 
starych.   
 
W lutym 2018 r. otwarto nowy parking Terminalu B z ponad 3000 miejsc i 
dedykowanym poziomem dla Uber, Lyft i innych usług wynajmu samochodów. 
W grudniu 2018 roku otwarto pierwszą z 18 nowych bramek i pierwszą nową halę 
Terminalu B. W październiku 2019 roku linie lotnicze Delta Air Lines otworzyły swoją 
pierwszą nową halę i 7 nowych bramek. W czerwcu 2020 roku otwarto nową halę 
przylotów i odlotów Terminalu B. W styczniu 2022 r. lotnisko świętowało otwarcie 
drugiej nowej hali Terminala B i drugiego nowego podwieszanego mostu dla pieszych, 
kończąc w ten sposób budowę Terminala B.  
 
Główne etapy budowy odbywają się teraz na wschodnim krańcu lotniska. Oprócz 
najnowocześniejszych technologii i światowej klasy udogodnień, nowy Terminal C, 
podobnie jak Terminal B Delty, będzie zawierać inspirujące dzieła sztuki publicznej, 
przedstawiające historię imigrantów w mieście Nowy Jork, o jego mieszkańcach i o tym, 



jak ważne jest celebrowanie różnorodności. Program artystyczny na Terminalu C jest 
wynikiem współpracy pomiędzy Delta Air Lines i Queens Museum i będzie zawierać 
prace sześciu światowej klasy artystów ze stanu Nowy Jork.  
 
Budowa lotniska LaGuardia zostanie ukończona w 2022 r. i będzie sprzyjać rozwojowi, 
w miarę, jak stan Nowego Jorku będzie podnosić się po pandemii COVID-19.   
  

###  
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