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לופטליניע און קווינס מוזעאום אנאנסירן נייע    DELTAגאווערנער האקול, די פארט אויטאריטעט, 
באזירטע ארטיסטן פאר לאגווארדיע לופטפעלד'ס נייע  - שותפות צו באשטעלן ארבעט פון ניו יארק

  Cטערמינאל 
  

באזירטע ארטיסטן אויסדערוועהלט צו ארויסשטעלן פערמאנענטע קונסטווערק ביי  - זעקס ניו יארק
Delta  לופטליניע'ס נייע טערמינאלC  אין לאגווארדיע לופטפעלד וואס דארף זיך עפענען דעם

  פרילינג
  

רמירן אינספירירנדע קונסטווערק אינסטאלאציעס שטיצן פארט אויטאריטעט'ס פלענער צו טראנספא
  די ערפארונג פאר רייזנדע אין לאגווארדיע

  
נייע קונסטווערק אינסטאלאציעס באשיינען קולטורישע טראדיציע און רייכע פארשידנארטיגקייט פון  

  ניו יארק סיטי, באעהרנדיג איר היסטאריע פון אימיגראנטן
   

לופטליניע און   Deltaקַאטאן, גאווערנער קעטי האקול, פארט אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר ריק  
קווינס מוזעאום עקזעקיוטיוו דירעקטארין סעלי טעלענט האבן היינט אנאנסירט די אויסוואהל פון זעקס  

באזירטע ארטיסטן צו שאפן פערמאנענטע גרויסע קונסטווערק  -באקאנטע, ניו יארק -וועלט'ס
ביי לאגווארדיע לופטפעלד. דער  Cביליאן דאלארדיגע נייע טערמינאל  4'ס Deltaאינסטאלאציעס ביי 

פראיעקט שטיצט די פארט אויטאריטעט'ס אלגעמיינע פלענער צו טראנספארמירן די ערפארונג פון  
רייזנדע אין אלע אירע איינריכטונגען, אריינרעכענענדיג אין לאגווארדיע לופטפעלד דורך אינספירירנדע  

-הונדערט טעכנאלאגיע און ערשט -'סטע יאר 21טווערק, אפעראציאנאלע אויסצייכענונג, פובליק קונס
קלאסיגע לאנדונג און דעּפַארטשור זאל איז  -'ס מאדערנע, ערשט Cלאסיגע ווירקזאמקייט. טערמינאל ק 

   ערווארטעט זיך צו עפענען שפעטער דעם פרילינג.
  

ון ארטטיסטן מעריעם גַאני, ראשיד דזשאנסאן,  די זעקס באשטעלטע קונסטווערק זענען די ארבעט פ
עליזע ניסענבוים, ווירדזשיניע ָאווערטָאן, רַאני קעוועידָאו און פרעד ווילסאן. זייער ווערק רעכנט אריין  

סקולפטורן און געפארבטע קעראמישע וואנט מאלערייען וועלכע וועלן זיין פארשפרייט איבעער די  
אכטענע אריינגאנג שטח און אזוי אויך אויף אויסשטעלונג ביי די פלאץ  געביידע'ס פילשטאקיגע און באל 

   'ס טערמינאל.Deltaוואו די באגאזש ווערט אפגענומען און נאך פלעצער איבער 
  

די קונסטווערק דערציילט א שפאנענדע געשיכטע איבער די סיטי'ס אימיגראנט היסטאריע, אירע מענטשן  
נען די פארשידנארטיגקייט פון די סיטי. די פערמאנענטע קונסטווערק וועלן  און די וויכטיגקייט פון באשיי

, און זיי זענען אן  Cבאגרוסן רייזנדע ווען זיי קומען אריין און גייען ארויס פון די נייע טערמינאל 
אייגנארטיגן צוזאמענארבעט צווישן א לופטליניע, ארטיסטן, מוזעאום און לופטפעלד צו פארבעסערן די  

זע ערפארונג דורך וויזועלע קונסטווערק. די פראיעקטן וועלן אריינוועבן אינספירירנדע, קאלירפולע און  ריי
  .Cדינאמישע פובליק קונסטווערק איבער די נייע טערמינאל 

  



קלאסיגע  -"אזוי ווי מיר זעצן פאר צו טראנספארמירן לאגווארדיע לופטפעלד צו ווערן אן ערשט 
איבערגעגעבן צו מאכן די נייע טערמינאל אלץ א פייערונג פון קווינס אלץ די   דעסטינאציע, זענען מיר 

"דורכן  האט גאווערנער האקול געזאגט.מערסט פארשידנארטיגע קאונטי אין די פאראייניגטע שטאטן", 
באזירטע ארטיסטן, וועלן צאללאזע באזיכער באגרוסט ווערן  -באשטעלן ארבעט פון באקאנטע ניו יארק 

אזוי ווי מיר זעצן פאר   אטיוון פון ניו יארק'ס היסטאריע, פארשידנארטיגקייט און שיינקייט.מיט די מ 
בלייבנדע סימבאל  -דינען אלץ א לאנג Cצוריקצובויען שטערקער און בעסער פון בעפאר, וועט טערמינאל 

  פון ניו יארק, זייענדיג די צענטער פון ביזנעס און קונסטווערק ארום די גאנצע וועלט."
  

 Port Authority ofעזעקיוטיוו דירעקטאר פון די פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי )
New York and New Jersey ,מיר האבן אוועקגעשטעלט א הויכן  ( ריק קַאטאן האט געזאגט"

זנדע  סטאנדארט פאר אלע פארט אויטאריטעט איינריכטונגען, שטרעבנדיג נישט נאר צו גיבן פאר ריי
קלאסיגע  -קלאסיגע ווירקזאמקייט, נאר אויך זיי צו ערמעגליכן צו באקומען די ערפארונג פון ערשט -ערשט 

פארכאפנד. עס -בירגערליכע ארכיטעקטור מיט פובליק קונסטווערק וועלכע זענען אינספירירנד און אויג
אין לאגווארדיע, האט   Cל לופט ליניע, אלץ אפעראטאר פון די נייע טערמינא Deltaדערפרייט אונז אז 

אנגענומען אונזערע פלענער און אריינגעגאנגען אין די שותפות מיט די קווינס מוזעאום צו באשטעלן זעקס 
   באזירטע ארטיסטן."- הערליכע פובליק קונסטווערק געמאכט דורך ניו יארק 

  
ָאוטּול, האט געזאגט,   טשעירמאן פון די פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי, קעווין 

"אזוי ווי מיר בויען צוריק די ראיאן'ס לופטפעלדער, ווילן מיר זיכער מאכן אז פאסאנזשירן ווערן צוריק 
קלאסיגע איינריכטונגען וועלכע פארבעסערן די ערפארונג פאר רייזנדע  -אויפגענומען צו מאדערנע, ערשט 

וועלכע שפיגלט אפ די גייסט פון אונזער ראיאן.  דורך א פארגעשריטענע פובליק קונסטווערק פראגראם 
יעדע פון די זעקס ווערק באשיינען די ראיאן'ס פארשידנארטיגע קולטור און טראדיציע, און מיר זענען  

   באגייסטערט אז זיי וועלן באקומען א פערמאנענטע היים אין לאגווארדיע."
  

Delta  ריעל עסטעיט, רייען מַארזּולָאו, האט  ניו יארק קָארּפארעיט  -מענעדזשינג דירעקטאר
"עס איז אונזער עהרע צו מיטטיילן די טאלאנט און אויסבליק פון די זעקס וואונדערבארע ניו  געזאגט, 

קלאסיגע ערפארונג וואס מיר  -באזירטע ארטיסטן מיט אונזערע רייזנדע אלץ טייל פון די ערשטע -יארק 
  C'ס נייע טערמינאל Deltaרנע טערמינאל. איבער די גאנצע וועלן ברענגען אין אונזער נייע, גאר מאדע

ווינקלען פון די געוואלדיגע שטאט, אירע מענטשן און איר  -וועלן מיר ארויסשטעלן די אייגנארטיגע קוק 
מיר זענען  קולטור, נאך מער פארבעסערנדיג אונזערע פאסאנזשירן'ס רייזע יעדע טריט פון דעם וועג. 

דאנקבאר פאר גאווערנער האקול, און אזוי אויך פאר אונזערע שותפים ביי די פארט אויטאריטעט און די  
   קווינס מוזעאום פארן אונז העלפן מאכן די פלענער פאר א רעאליטעט."

  
"מיר זענען באגייסטערט צו ארבעטן מיט קווינס מוזעאום פרעזידענט סעלי טעלענט האט געזאגט, 

Delta   לופטליניע צו באשטעלן נייע פערמאנענטע קונסטווערק פון טייל פון די בעסטע ארטיסטן אין די
באגייסטערנדע קולטורישע דעסטינאציע -וועלט וועלכע וואוינען און ארבעטן אין ניו יארק סיטי, די מערסט 

ן איינוואוינער צוגלייך, מיט  אין די וועלט. עס איז פאסיג אז מיר זאלן אויפנעמען יעדן איינעם, באזיכער או 
א נייע טערמינאל וואס שטעלט פאר קונסטווערק וואס דערציילט איבער די סיטי'ס גייסט און  

שעפערישקייט. מיר זענען דאנקבאר פאר אלע די ארטיסטן וועלכע מאכן ניו יארק סיטי פאר א  
   פאר זייערע געוואלדיגע פלענער."לופטליניע  Deltaגעוואלדיגע פלאץ צו באזוכן און וואוינען, און פאר 

  
  נאך אינפארמאציע איבער יעדע פון די ארטיסטן:

גַאני'ס קונסטווערק דרייען זיך ארום דארט וואו היסטאריע, זכרונות, שפראך און  מעריעם גַאני:  •
פארלוסט קומען זיך צוזאם, און די ווערק ליגט אין די פערמאנענטע זאמלונגען פון די  

Guggenheim  מוזעאום, דיSmithsonian American Art  מוזעאום און דיSt. Louis Art 



ווערק וועט נוצן קאלירטע טיילס צו שאפן א גראפישע, לעבעדיגע   מוזעאום, צווישן אנדערע. איר 
שפראך מאפע, ארויסווייזנדיג די אומפארגלייכבארע   NYCאון קאלירפולע מאלעריי פון די 

  סטעיט ראיאן.-פארשידנארטיגקייט פון ניו יארק סיטי און די טריי
מיטלען צו אריבערפירן   דזשאנסאן באנוצט זיך מיט א ברייטע רייע פוןראשיד דזשאנסאן:  •

קאמפליצירטע טעמעס און מאטיוון פון קונסטווערק היסטאריע און געמיינזאמע קולטורישע 
טעגליכע  -אידענטיטעטן; ער איז באקאנט פאר זיין נאראטיוו ארייוועבנדיג א שארפע רייע פון טאג

ט רמזים איבער  מאטעריאלן און אביעקטן, אפט פארבינדטן מיט זיין קינדער יארן און אפט מי 
אמעריקאנער אינטעלעקטואלע היסטאריע און קולטורישע  -געמיינזאמע געביטן פון אפריקאנער 

אידענטיטעט. זיין אינסטאלאציע, א ריזיגע מאלעריי, וועט אפשפיגלען די ענעריגע און  
   באגייסטערונג פון רייזע בשעת'ן אפכאפן געמיינזאמע פארשידנארטיגקייט.

ניסענבוים איז די מערסטע באקאנט פאר באשיינענדע, גרויסע פארבונגען פון    עליזע ניסענבוים: •
פארשידענע טעמעס און קאמיוניטי גרופעס; אירע קאלירפולע פארבונגען האבן געוויזן סאבוועי  

אירע   ארבייטער, העלט קעיר ארבייטער, סעקיוריטי גַארדס און אומדאקומענטירטע אימיגראנטן.
'ס נייע  Deltaיסווייזן די מענטשן וועלכע מאכן לופט רייזע מעגליך אין פארבונגען וועלן ארו

קאסטעמער סערוויס אגענטן, באגאזש טרעגער,   Deltaטערמינאל, אריינרעכענענדיג נישט נאר 
פילאטן, פלייט אטענדענטס, סעקיוריטי גַארדס און ווילטשעיר באגלייטער, נאר אויך פארשטייער  

   .TSAאון די פון די פארט אויטאריטעט 
ָאווערטאן'סס ווערק באשטייען פון אינסטאלאציעס, סקולפטורן און ווערק  ווירדזשיניע ָאווערטאן:  •

אויף פאפיר, אפט זיך אנהויבנדיג אינסטינקטיוו אלץ א דירעקטע רעאקציע צו א געוויסע פלאץ.  
און באלייכטונג,  מאטעריאלן זענען אפט פארבינדן מיט ארכיטעקטור, צום ביישפיל מעטאל, גלאז

אריינגעבויט אין די ווערק גיבנדיג אן איינדרוק פון מאכט און שיינקייט. איר אינסטאלאציע ציהט  
אינספיראציע פון די איינקאנישע סקיילייט סטרוקטורן העכער פילע ניו יארק סיטי געביידעס, 

  י מערב זאל.שאפנדיג א סעריע פון 'דימאנטן' וועלכע וועלן הענגען פון די דאך פון ד 
אלטע און פערזענליכע וועגן פון וואנדערן פון  -קעוועידָאו'ס ווערק שילדערט אור רַאני קעוועידָאו:  •

איין פלאץ צום צווייטן דורך פארשידענע מיטלען און סקולפטורן. קוועידָאו'ס אינסטאלאציע, וואס  
ש פון מענטשן און  וועט אריינרעכענען א גימנאסיע פאדלאגע, איז א טריבוט פאר די געמי

  קאמיוניטיס וועלכע גיבן ענערגיע און באשטייען די לאנדשאפט פון ניו יארק סיטי.
ווילסאן שטעלט אין פראגע אנגענומענע הנחות איבער קולטור, היסטאריע און  פרעד ווילסאן:  •

עלכע  ראסע; זיינע סקולפטורן ווייזן ארויס דעם ארטיסט'ס אייגנארטיגע שטערן ליכט גלאבוסן וו
זענען געווידמעט צו אונטערשטרייכן די וויכטיגקייט פון די ענווייראמענט און די פארבינדונגען 

  וועלכע פאראייניגן מענטשן אלץ איין גלאבאלע קאמיוניטי.
  

אין לאגווארדיגע וועט זיין נאך א גרויסע און היסטארישע   Cפיסיגע טערמינאל -מיליאן סקוועיר  1.2די 
ביליאן   4לופטליניע'ס  Deltaטריט פאראויס אינעם אויפבויען א גענצליך נייע לאגווארדיגע לופטפעלד. 

וועט ערזעצן די פארעלטערטע  2017דאלארדיגע איבערבויאונג פראיעקט וועלכע האט זיך אנגעהויבן אין 
. א הויפט אייגנשאפט פון די נייע  Cמיט א פארגעשריטענע נייע טערמינאל  Dאון  Cטערמינאלן 

געיטס וועלן זיין צוגענגליך דורך אן איינצלנע לאנדונגען און דעּפארטשורס זאל   37טערמינאל איז אז אלע 
'ס נייע לאנדונגען און  Deltaאנשטאט ווערן צוטיילט דורך די צוויי סטרוקטורן וואס עס ערזעצט. 

, און עס וועט אריינרעכענען די עפענונג 2022רטשורס זאל איז פלאנירט זיך צו עפענען אין פרילינג דעּפא 
נייע געיטס און האבנדיג באקאנטע   10פיסיגע צענטראלע זאל אקאמאדירנדיג -סקוועיר  230,000פון א 

   רעסטוראנטן און געשעפטן.
 

ווערק וועלן פארעפענטליכט ווערן נאענטער צו  נאך אינפארמאציע איבער די שותפות און איבער די קונסט 
. פאר מער אינפארמאציע איבער די קווינס מוזעאום, באזוכט  2022די טערמינאל עפענונג אין פרילינג 

   .queensmuseum.orgביטע 



  
 איבער דעם לאגווארדיע איבערבויאונג פראיעקט  

 
עלד אויפגעבויט אין די פאראייניגטע שטאטן  דער לאגווארדיע פראיעקט איז די ערשטע נייע גרויסע לופטפ

איז א ברייטע פלאן צו אויפבויען א גענצליך נייע לאגווארדיע   2015יאר. אין  25אין די פארגאנגענע 
'סטע יאר הונדערט  21קלאסיגע, -לופטפעלד אויפגעדעקט געווארן מיט די ציהל צו שאפן א ערשט 

קליענטן איינריכטונגען, הערליכע ארכיטעקטור, מער  פאסאנזשיר ערפארונג אויסגשטאט מיט מאדערנע 
ביליאן דאלארדיגע פראיעקט, צוויי   8רווחות'דיגע געיטס און א פאראייניגטע טערמינאל סיסטעם. די 

דריטל פון וועלכע איז אויסגעצאלט געווארן דורך פריוואטע פינאנאצירונג און עקזיסטירנדע פאסאנזשיר  
   .2016יבן אין באצאלונגען, האט זיך אנגעהו

 
דער פראיעקט רעכנט אריין דאס צעווארפן כמעט יעדע פאסאנזשיר איינריכטונג און אויפבויען נייע,  

קלאסיגע איינריכטונגען. לאגווארדיע איז געבליבן אפן דורכאויס די תקופה -הונדערט, ערשט -'סטע יאר 21
פלען צו זיכער מאכן אז די לופטפעלד זאל  פון די קאנסטרוקציע. די נייע לופטפעלד ווערט געבויט אין שטא

נישט פארלירן די מעגליכקייט צו ארויסשיקן עראפלאנען דורכאויס די גאנצע צייט. נייע איינריכטונגען  
האבן געדארפט געבויט ווערן בעפאר אלטע איינריכטונגען האבן געקענט צעווארפן ווערן צו ערמעגליכן די  

   לבע צאל פאסאנזשירן.לופטעלד צו בלייבן אפן פאר די זע 
 

 3,000פארקינג גאראדזש געעפנט מיט איבער   B, האט זיך די נייע טערמינאל 2018אין פעברואר 
אין  און אנדערע טעקסי קאר סערוויסעס.  Uber, Lyftפארקינג פלעצער און א שטאק געווידמעט פאר 

נייע געיטס און די ערשטע נייע טערמינאל געביידע אין  18איז די ערשטע פון די  2018דעצעמבער 
לופטליניע געעפנט איר ערשטע   Deltaהאט  2019געעפנט געווארן. אין אקטאבער  Bטערמינאל 

רטשור זאל אין  איז די נייע ערייוועלס און דיּפאַ  2020טערמינאל געביידע און זיבן נייע געיטס. אין יוני 
האט די לופטפעלד געפייערט די עפענונג פון טערמינאל   2022געעפנט געווארן. אין יאנואר  Bטערמינאל 

B  ס צווייטע נייע צענטראלע געביידע און א צווייטע נייע פיסגייער בריק, אפצייכענענדיג די פארענדיגונג'
   .Bפון טערמינאל 

 
קן זיך יעצט אריבער צו די מזרח טייל פון די לופטפעלד. אין צוגאב  גרויסע קאנסטרוקציע אנטוויקלונגען רו

'ס נייע  Deltaקלאסיגע איינריכטונגען, וועט -צו דאס וואס עס ברענגט מאדערנע טעכנאלאגיע און ערשט 
ארויסשטעלן אינספירירנדע פובליק קונסטווערק וועלכע וועלן   – Bפונקט ווי טערמינאל  – Cטערמינאל 

געשיכטע פון ניו יארק'ס אימיגראנט היסטאריע, אירע מענטשן און די וויכטיגקייט פון דערציילן די 
איז   Cבאשיינען די פארשידנארטיגקייט פון די באפעלקערונג. דער קונסטווערק פראגראם אין טערמינאל 

לופטליניע און די קווינס מוזעאום, און עס וועט   Deltaדי רעזולטאט פון צוזאמענארבעט צווישן 
   באזירטע ארטיסטן.-באקאנטע, ניו יארק -אריינרעכענען די קונסטווערק פון זעקס וועלט 

 
און וועט זיין אן אוצר פאר וואוקס אזוי ווי ניו   2022לאגווארדיע לופטפעלד וועט זיין היבש פארענדיגט אין 

  פאנדעמיע. 19-יארק ערהוילט זיך פון די קאוויד
  

###  
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