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سوزا كاردوسو وأماديو د
فرسان

1913
ألوان زيتیة على قماش

ي للفن مركز بومبیدو، المتحف الوطن-فیلیب میغیت© حقوق الطبع والنشر 
لكبیرالقصر ا-توزيع اتحاد المتاحف الوطنیة/مركز اإلبداع الصناعي-الحديث 

قاء ل"يقدم المعرض الجديد الذي ينظمه متحف اللوفر أبوظبي تحت عنوان 
)" 1939-1900(بیكاسو وشاغال وموديلیاني وفنانو عصرھم : في باريس

مل مجموعة أعماالً فنیة ألبرز الفنانین الطلیعیین من القرن العشرين، إذ يش
يلیاني عمالً فنیاً لبابلو بیكاسو، ومارك شاغال، وأمیديو مود80تضم أكثر من 

.  آخرينوخوان غريس وشايم سوتین وقسطنطین برانكوزي وتمارا دولیمبیكا و
ديسمبر، الضوء على 7سبتمبر إلى 18ويسلط المعرض، الذي يستمر من 

إبداعات الفنانین الذين ھاجروا إلى فرنسا في النصف األول من القرن 
العشرين، و ذلك  بالتعاون مع مركز بومبیدو ووكالة متاحف فرنسا، وھو 
نوان المعرض األول في موسم اللوفر أبوظبي الثقافي الجديد والذي يحمل ع

".مجتمعات متغیّرة"

فناناً من 50من خالل اللوحات والمنحوتات والصور الفوتوغرافیة لحوالي 
فترة الحركة الطلیعیة، يسلّط المعرض الضوء على العاصمة الفرنسیة في

یة جعلت فدينامیكیة مدينة باريس وطبیعتھا العالم. العشرينیات الصاخبة
خذوا منھا منھا مركزاً بوھیمیاً جاذباً للفنانین من جمیع أنحاء أوروبا، الذين ات

ى بحثاً موطناً ثانیاً لھم بعد أن تركوا بالدھم في أعقاب الحرب العالمیة األول
عن مكان آمن يعبّرون فیه عن أنفسھم وفنھم، فقد كانوا يجتمعون في

عاً فنیاً المقاھي والصالونات واالستديوھات والمعارض الفنیة، لیشكلوا مجتم
ك عبر حوّل مدينة األضواء إلى قلب أوروبا الفني النابض في ذلك الوقت، وذل
عمال تجربة طرق جذرية في التعبیر عبر األلوان واألشكال، لینتجوا بعض األ

.الفنیة األكثر إبداعاً في التاريخ

اللوفر أبوظبي 
يستضیف معرضاً عالمیاً 
بارزاً لكبار فناني القرن 

العشرين يتضمن أعمال 
بیكاسو و موديلیاني و 

شاغال

2019أغسطس 5

سیتمكن زوار اللوفر أبوظبي من السفر عبر الزمن إلى 
باريس في أوج ازدھارھا الفني في أوائل القرن العشرين، 

بیكاسو وشاغال : لقاء في باريس"من خالل معرض 
الذي يقام من )" 1939-1900(وموديلیاني وفنانو عصرھم 

ديسمبر ، ويقدم أعماالً فنیة لكبار 7سبتمبر إلى 18
الفنانین الطلیعیین األجانب الذين اتخذوا من العاصمة 

.الفرنسیة مقراً لھم آنذاك

2019أغسطس 5أبوظبي، 
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أماديو موديلیاني
)أوديت ھايدن(صورة شخصیة لديدي 

1918
ألوان زيتیة على قماش 

ن الوطني للفقسم توثیق الصور بالمتحف© حقوق الطبع والنشر 
مركز اإلبداع -الوطني للفن الحديثمركز بومبیدو، المتحف-الحديث 
القصر الكبیر-توزيع اتحاد المتاحف الوطنیة/الصناعي

:أبوظبيراللوفمتحفمديرراباتیه،مانويلقالأخرى،جھةمنالمتحفورسالةجھةمنباريسفيالعشرينالقرنبینالتشابهعلىوتعلیقاً 
موسمخاللهمننُطلقبارزاً معرضاً سیكون‘)1939-1900(عصرھموفنانووموديلیانيوشاغالبیكاسو:باريسفيلقاء’معرضبأنثقةعلىنحن"

منسواءحدٍّ علىوزوارھاالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةفيالمقیمونسیتمكناإلطالق،علىاألولىفللمرة.2020-2019الثقافیةالفعالیات
محطاتھمأعلىالضوءيسلطمعرضفيوذلكالحقبة،تلكفنانيكبارمنوغیرھمولیبشیتزوديلونيوموديلیانيوشاغالبیكاسوأعمالمشاھدة

وذلكحدة،المتالعربیةاإلماراتفيتُعرضالحديثالفنلعمالقةمجموعةأكبريقدمالمعرضأناإلشارةمنبدوال.العشرينالقرنفيالحديثالفن
."فئاتهبمختلفلجمھورناالعالمأنحاءجمیعمنالفنونبتقديممناالتزاماً 

:قائلة،بيأبوظاللوفرمتحففيالعلميوالبحثالمتحفوأمناءالفنیةالمقتنیاتإدارةمديرةنجیم،ثرياالدكتورةعلّقتجھتھا،من
إلىوصوالً ،الوحشیةبالمدرسةمروراً التكعیبیةمنالحديث،الفنحركةفيباريسإلىھاجرواالذينالفنانینمساھمةعلىالضوءالمعرضسیسلط
التيالمھامأھمإحدىيجسدالثقافات،مختلفمنفنیّةأعماالً يقّدمالذيالمعرض،ھذافإنبالتالي.الفنیةالمدارسمنوغیرھاالروسیةالطلیعیة

."أبوظبياللوفرمتحفبھايضطلع

إذالحقبة،لكتفيالفنياإلبداعتنوّعويكشفالعشرين،القرنأوائلفيالفرنسیةالعاصمةروحتجّسداستثنائیةتجربة’باريسفيلقاء‘معرضيقدم
ويتتبعالحديث،الفنأسالیبأھمبعضتطوّركیفیةلیبرزوالنفسي،الجسديالصعیدينعلىالكبارالفنانونھؤالءخاضھاالتيالرحلةالمعرضيرسم

مركزجموعةممنفنیةروائعيضمالمعرضأنُيذكر.الفنانینمنالمجموعةھذهتجربةمعالمرسمتماغالباً التيالثقافیةوالتعدديةالنزوحمسارات
صورة"و،)1911(شاغاللمارك،"واآلخرينوالحمیرروسیاأجلمن"و،)1910(بیكاسولبابلو،"كرسيعلىجالسةامرأة":منھاباريس،فيبومبیدو

.)1927(دولیمبیكالتمارا"أخضربثوبفتاة"و،)1918("موديلیانيألماديولديديشخصیة

بومبیدو،جورجمركزفيالحديثللفنالوطنيالمتحففيالحديثالفنقسمورئیسالمتحفأمناءرئیسبريان،كريستیانتنسیقمنالمعرض
.بومبیدوجورجمركزفيالحديثللفنالوطنيالمتحففيالحديثالفنقسمفيمتحفأمینمساعدةھیدلستون،آناتساعده

منعدداً عويجمالحديثالفنحوليتمحورالذيالطموحالمعرضھذاتقديمفيأشاركأنيسعدني":فقالالمعرضمنّسقبريان،كريستیانأما
منباريس،فيباألجانالفنانینأعمالتقديمھوإليّ بالنسبةالمعرضھذايمیّزماإن.العشرينالقرنفيالفنتاريخمنكبیرةألسماءالفنیةالروائع

."وقیمھاالعالمیّةیةأھميبیّنالمعرضھذايجعلالذياألمراآلخرين،الكبارالفنانینمنالعديدإلىوصوالً الفنیّةالحقبةتلكرائدُيعتبرالذيبیكاسو

باريسفيالفنيالمشھدتطوّرعلىاالطالعمن)"1939-1900(عصرھموفنانووموديلیانيوشاغالبیكاسو:باريسفيلقاء"معرضزوارسیتمكن
تكاملةمتجربةخوضأخرىتتیحفیماباريس،إلىمواطنھممنالفنانینرحلةإحداھاتبیّنالتفاعلیةاألدواتمنمجموعةخاللمنالحقبةتلكفي

.والموسیقىاأللوانعلىثالثةأداةوتركزبرانكوزي،قسطنطینالفناناستديوداخل

والمديرةة،البريطانیاإلمبراطوريةرتبةالحائزةماكنزي،روثتنسیقھاعلىعملتالتيالفعالیاتمنمجموعةيشملثقافيبرنامجالمعرضيرافق
لندنأللعابالرسميالثقافيالبرنامج(2012للعاملندنومھرجانھولندالمھرجانالسابقةالفنیةوالمديرةباريسفيشاتلیهلمسرحالفنیة

.)2012للعاماألولمبیة

منالممتدةالفترةوفي.سبتمبر17فيالمعرضمنسقمعخاصحوارخاللمنافتتاحهقبیلالمعرضعنسريعةلمحةعلىاالطالعيمكنكما
وفرقتھاتريبشإلیزابیثالشھیرةالرقصمصممةبرقصاتوسیستمتعونالمكان،أرجاءتجوب"حیّةآالت"بـالمعرضزوارسیلتقيسبتمبر،21إلى18

.عمالقةآالتعلىتؤديهمذھلعرضفيالمعاصروالرقصالسیركوفنونالبھلوانیةالحركاتبینماتجمعالتي"تروبأكشنإكستريم"
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خوان غريس
رجل من تورين

1918
ألوان زيتیة على قماش 

مركز بومبیدو،-جون فرانسوا توماسیان© حقوق الطبع والنشر 
توزيع اتحاد /مركز اإلبداع الصناعي-الوطني للفن الحديث المتحف

القصر الكبیر-المتاحف الوطنیة

لقاء في ’ نحن على ثقة بأن معرض "
ي بیكاسو وشاغال وموديلیان: باريس

سیكون ‘ )1939-1900(وفنانو عصرھم 
معرضاً بارزاً نُطلق من خالله موسم

فللمرة . 2020-2019الفعالیات الثقافیة 
األولى على اإلطالق، سیتمكن 

المقیمون في دولة اإلمارات العربیة 
المتحدة وزوارھا على حدٍّ سواء من 
مشاھدة أعمال بیكاسو وشاغال 

غیرھم وموديلیاني وديلوني ولیبشیتز و
ي فمن كبار فناني تلك الحقبة، وذلك 

معرض يسلط الضوء على أھم محطات 
 بد وال. الفن الحديث في القرن العشرين

من اإلشارة أن المعرض يقدم أكبر 
مجموعة لعمالقة الفن الحديث تُعرض
في اإلمارات العربیة المتحدة، وذلك 

ع أنحاء التزاماً منا بتقديم الفنون من جمی
”.العالم لجمھورنا بمختلف فئاته

راباتیه، ويل  مان
فر أبوظبي و مدير متحف الل

http://www.louvreabudhabi.ae/


www.louvreabudhabi.ae | +971 600 56 55 66 @LouvreAbuDhabi @LouvreAbuDhabi #LouvreAbuDhabiLouvreAbuDhabi 3

حايیم سوتین 
العريسالطفل وصیف 

1925ـ1924
ألوان زيتیة على قماش

ھیرفیه )/متحف األورانجري(القصر الكبیر -اتحاد المتاحف الوطنیة© حقوق الطبع والنشر 
لیفاندوفسكي

مجموعة جون والتر وبول جولم

سبتمبر، على المعرض من 28و27وفي إطار نشاطات المتحف العائلیة، ستركز فعالیة عطلة نھاية األسبوع العائلیة لشھر سبتمبر الُمقامة يومّي 
كما .خالل ورش عمل مستوحاة من األعمال الفنیة المعروضة، لیتمكن جمیع أفراد العائلة من اكتشاف الفن التجريدي في إطار من المرح والترفیه

.  يتضمن البرنامج سلسلة من العروض السینمائیة من اختیار الفنانة اإلماراتیة ھند مزينة

بحفلة من الموسیقى )" 1939-1900(بیكاسو وشاغال وموديلیاني وفنانو عصرھم : لقاء في باريس"ويختتم المتحف الفعالیات المرافقة لمعرض 
يقدم . مساًء وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل9نوفمبر من الساعة 21اإللكترونیة مصحوبة بعروض مرئیة مستوحاة من الفن التكعیبي، في 

.  یروالمحلیة التي تضم الفنانین حسن علوان وتريستن غ" بوغي بوكس"، وفرقة "مولیكول اليف"، و)فرقة تو فینغرز(العروض الفنّان العالمي أمون توبین 
.تترافق العروض الموسیقیة المتمیّزة مع عروض ضوئیة على قبة المتحف الرائعة، مستوحاة من الفن التكعیبي

.عاماً 13الدخول مجاني لألطفال ما دون ). درھماً 63(دخول المعرض ومتحف األطفال مجاني ضمن تذكرة دخول المتحف 
نسیة، كما الفريمكن لزوار المتحف التمتع بجولة إرشادية في المعرض، أو جولة خاصة باستخدام دلیل الوسائط المتعددة المتوفر بالعربیة واإلنجلیزية و

.يمكنھم الحصول على دلیل يضم جمیع القطع الفنیة المعروضة في المتحف، مع السیر الذاتیة للفنانین

.66 55 56 600 971+أو االتصال على www.louvreabudhabi.aeلمزيد من المعلومات حول المعرض ولحجز التذاكر، ُيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني 
-انتھى -
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معلومات للمحرر
معلومات الزوار

4

ـــداع  ـــوظبي باإلب يحتفـــل متحـــف اللـــوفر أب
ــى  ــاھیر إل ــدعو الجم ــرية وي ــالمي للبش الع

ھـو و. تأّمل جـوھر اإلنسـانیة بعیـون التـاريخ
يركّــز، مــن خــالل مــنھج اســتحواذ األعمــال 
ــر  وتنظــیم المعــارض، علــى خلــق حــوار عب

ري الثقافات، وذلك عبر قصص اإلبـداع البشـ
.التي تتجاوز الحضارات والمكان والزمان

ــة  ــة منقطع ــك المتحــف مجموعــة فنی ويمتل
ن النظیــر فــي المنطقــة تغطــي آالف الســنی

من التاريخ اإلنسـاني، وھـي تشـمل أدوات 
ن أثرية من عصور ما قبل التاريخ، وغیرھـا مـ
ات القطــع األثريــة والنصــوص الدينیــة واللوحــ

وتـــدعم . التاريخیــة والمنحوتـــات المعاصــرة
مجموعــة المقتنیــات الدائمــة تشــكیلة مــن
األعمال الُمعارة مـن قبـل شـركاء المتحـف، 

ــن13 ــاً م ــاً عالمی ــة ومتحف مؤسســة ثقافی
. فرنسا

فكـار وُيعد اللـوفر أبـوظبي منصّـة الختبـار األ
الجديــدة فــي عــالم تســوده العولمــة، كمــا 
يــدعم نمــو األجیــال القادمــة مــن المواھــب 

ويقـــدم المتحـــف مجموعـــة . وروّاد الثقافـــة
ـــتعلّم والمشـــاركة  ـــرص ال ـــن ف واســـعة م
والترفیـــه عبـــر معارضـــه الدولیـــة وبرامجـــه 

.ومتحفه الخاص باألطفال

م أعلنت دولة اإلمارات العربیة المتحـدة العـا
فــي ھــذا الســیاق، . عامــاً للتســامح2019

ــوظبي فــي العمــل علــى  ــوفر أب يســتمر الل
تحقیــق رؤيتــه التــي تقــوم علــى تالقــي

امح الحضارات وتعزيز مبادئ االنفتـاح والتسـ
.واألمل في العالم العربي

بومبیدونبذة عن مركز 

ــرز المؤسســات  ــدو ھــو أحــد أب ــز بومبی مرك
ضـم وي. الخاصة بالفنون المعاصـرة والحديثـة

درج المتحف الوطني للفن المعاصر، الذي ين
ألـف عمـل 120في إطار المركـز، أكثـر مـن 

فني، في مجموعـة تُعتبـر واحـدة مـن أكبـر
المجموعات الفنیة في العـالم أجمـع، ومـن 

.أھمھا في أوروبا

المركــز ھــو مؤسســة فريــدة مــن نوعھــا 
فاً تشمل مجاالت متعددة، وتقدم للزوار متح

ة، ومعارض مؤقتة ومكتبة وبرامج عروض فنی
فضــالً عــن مســاحة مخصصــة للموســیقى

كـز وينظم المر. والسینما وغیرھا من الفنون
ى معرضـاً مؤقتـاً سـنوياً، إلـ30إلـى 25من 

جانـــــب عـــــروض األفـــــالم والمحاضـــــرات 
ف والجلسات الحوارية، لیغطـي بـذلك مختلـ

إضـافة إلـى ذلـك، يعمـل . أطیاف عالم الفن
ــي  ــدم ف ــز البحــث المتق ــى تعزي ــز عل المرك

.مجالي علم الصوت والتألیف الموسیقي

ــى ــة نظــراً إل ــز بشــھرة عالمی ــع المرك يتمت
وھـــو . طابعـــه الحـــديث وابتكـــاره الثقـــافي

ــوالي  ــتقبل ح ــر ســنوياً 3.5يس ــون زائ ملی
ه يتوزعون ما بین مجموعته الدائمة ومعارضـ

ملیـون زائـر سـنوياً 1.5المؤقتة، إلى جانب 
أن ال بد من اإلشارة إلـى. يقصدون المكتبة

زوار المركز ھو ثالث أكثر معلم اسـتقطاباً للـ
ر، في بـاريس بعـد بـرج إيفـل ومتحـف اللـوف

ــا  ــي ينظمھ ــة الت ــارض المؤقت ــا أن المع كم
تحقــق أعلــى نســبة زوار فــي عــالم الفــن 

.المعاصر والحديث

ي ُيعــرف مركــز بومبیــدو بخبرتــه الواســعة فــ
الم عالم الفن باعتباره المنظم األول في الع

للمعــارض المؤقتــة، إذ إن معارضــه، التــي 
يعمــل علــى تنظیمھــا مــع متــاحف عالمیــة 

.كبرى، تجول مختلف أنحاء العالم

ي يقع المركز فـي قلـب بـاريس النـابض، فـ
لقـرن مبنى يتمیّز بھندسته المعمارية مـن ا

انو المبنــى مــن تصــمیم رانــزو بیــ. العشــرين
ملوّنـة وريشار روجیه وھو يتمیّـز باألنابیـب ال

ــارة ــذب الم ــه يج ــي تجعل ــه والت ــي تزيّن الت
ل إلى جانب ذلك، ھـو يشـم. وُيعرف عالمیاً 

ـــاحات خاصـــة بالنشـــاطات الثقافیـــة  مس
ة المتعددة، ويقدم إطاللة رائعـة علـى مدينـ

.باريس

يعمل مركـز بومبیـدو بشـكل مسـتمر علـى
ـــن  ـــر عـــدد ممكـــن م ـــة ألكب إتاحـــة الثقاف
األشخاص، وذلك عبـر سـعیه إلـى الوصـول 
إلـــى جمـــاھیر جديـــدة مـــن خـــالل بـــرامج 

.فعالیاته وعبر تطوير مشاريع جديدة
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-صـباحاً 10السبت، األحد، الثالثاء، واألربعـاء، 
. مساءً 8

.  مساءً 10-صباحاً 10الخمیس والجمعة، 

30ل يتم بیع آخر تذكرة وتسجیل آخر دخول قب
وابه يغلق المتحف أب. دقیقة من موعد اإلغالق

. يوم االثنین

درھمــاً 63ســعر تــذاكر دخــول المتحــف ھــي 
لتـذاكر سـعر ا). شامالً ضريبة القیمة المضافة(

) فةشامالً ضـريبة القیمـة المضـا(درھماً 31.5
22و13للزوار الـذين تتـراوح أعمـارھم مـا بـین 

ولـة عاماً، والعاملین في قطـاع التعلـیم فـي د
اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة، وأفـــراد الطـــاقم 

الـدخول مجـاني ألعضـاء . العسكري اإلماراتي
، واألطفـال مـا دون سـن "أصدقاء الفن"برنامج 

عاماً، وأعضاء المجلس العـالمي للمتـاحف13
)ICOM ( والمجلس الـدولي للمعـالم والمواقـع
)ICOMOS (ن الصحافیین، والزوار الـذي يحملـو

ار تذكرة لورش العمل وفعالیات المسـرح، والـزو
.من أصحاب الھمم مع مرافق

نبذة عن متحف اللوفر أبوظبي

أتـــى متحـــف اللـــوفر أبـــوظبي ثمـــرة اتفـــاق 
ـــوظبي  ـــومتي أب ـــین حك ـــد ب اســـتثنائي ُعق
وفرنسا، وقد عمل علـى تصـمیمه المھنـدس
المعمــاري جــان نوفیــل، وفــتح أبوابــه أمــام 
الجمھــور فــي جزيــرة الســعديات فــي نــوفمبر 

ــن . 2017 ــتوحى م ــف مس ــمیم المتح إن تص
ــة، كمــا أن الضــ وء العمــارة اإلســالمیة التقلیدي

. لنـوريتسلل من قبتـه الضـخمة لینثـر شـعاع ا
ــى  وقــد تحــوّل المتحــف، منــذ عامــه األول، إل
مساحة اجتماعیة فريدة تجمع الزوار فـي جـو 

. فني وثقافي
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نبذة عن متحف اللوفر

1793افتُتح متحف اللوفر فـي بـاريس عـام 
وكــان الھــدف. بعــد قیــام الثــورة الفرنســیة

لفـن األساسي للمتحف التعريف بإنتاجـات ا
ین وقد زاره العديد مـن كبـار الفنـان. المعاصر

العـــالمیین مثـــل كوربـــه وبیكاســـو ودالـــي 
وغیرھم وأبدوا إعجـابھم باألعمـال األصـلیة 
القديمـــة، واستنســـخوھا وأنتجـــوا أعمـــاالً 
ــال  ــن األعم ــوحي م ــم ب ــة بھ ــلیة خاص أص

كان المتحف فـي األصـل سـكناً . المعروضة
لـوفر للعائلة المالكة، ويعود ارتبـاط متحـف ال

تُعـد و. بالتاريخ الفرنسي إلـى ثمانیـة قـرون
تحفـاً مقتنیات متحف اللـوفر، الـذي ُيعتبـر م

ھي عالمیاً، األفضل على مستوى العالم، و
اطق تُغطي العديد من الحقب الزمنیة والمنـ

. الجغرافیـــة مـــن األمـــريكیتین إلـــى آســـیا
ألـف قطعـة فنیـة 38ويمتلك متحـف اللـوفر 

8مصــنفة ضــمن مجموعــات وموزعــة علــى 
ــ. إدارات تنســیقیة ــرز مقتنی ــین أب ات ومــن ب

متحــف اللــوفر، لوحــة المونــالیزا المشــھورة
ــة  ــاً، والتحفــة الفنی ح النصــر المجــن"عالمی

ى التي تجسد آلھـة النصـر لـد" ساموثريس
ـــال  ـــانیین، وتمث ـــ"الیون ـــوس دي میل " وفین
". یةأفروديت المیلوس"المعروف أيضاً باسم 

ملیـــون 10.2وقـــد زار المتحـــف أكثـــر مـــن 
، ويعد من المتاحف 2017شخص في العام 

.األكثر زيارة في العالم

نبذة عن وكالة متاحف فرنسا 

تم إنشاء وكالـة متـاحف فرنسـا فـي العـام 
ــین 2007 ــومي ب ــاق الحك ــى االتف ــاًء عل بن

أبوظبي وفرنسا، وھـي تشـكّل منـذ عشـر
ين في سنوات صلة وصل رئیسیة بین البلد

.نطاق إنجاز متحف اللوفر أبوظبي

قــّدمت الوكالــة منــذ تأسیســھا المســاعدة
والخبــــرة لتــــوفیر خــــدمات االستشــــارات 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــة ف ــات ذات العالق للجھ

ــاالت التالیــة ــدة فــي المج ــة المتح :العربی
المســـاھمة فـــي وضـــع البـــرامج العلمیـــة 

ف والثقافیـة، والمشــاركة فـي تنظــیم الوصــ

ك المنھجي لمقتنیات المتحـف بمـا فـي ذلـ
ــاريع ــات ومش ــة لالفت ــات المخصص المعلوم
ــیق  ــب تنس ــى جان ــددة، إل ــائط المتع الوس
ــات  ــن المجموع ــارة م ــال الُمع ــرامج األعم ب
ـــة،  ـــارض العالمی ـــیم المع ـــیة وتنظ الفرنس
والمساھمة في إنشاء مجموعة المقتنیات

بي الفنیة الدائمة ودعم متحف اللـوفر أبـوظ
القــوانین العامــة لزيــارة/فــي وضــع األنظمــة

.  المتحف

تســتمر الوكالــة اآلن فــي أداء مھمتھــا فــي 
ريب اللوفر أبوظبي بعد افتتاحه من خالل تد

ــات  ــف، وتنســیق عملی ــل المتح ــاقم عم ط
10اإلعــارة مــن المتــاحف الفرنســیة لمــدة 

ســنوات وتنظــیم المعــارض العالمیــة علــى 
.  عاماً 15مدى 

ین تشكّل وكالة متاحف فرنسا صلة وصل بـ
ـــة  ـــات الثقافی ـــوظبي والمؤسس ـــوفر أب الل

س، متحف اللوفر في باري: األخرى الشريكة
ــورج  ــز ج ــدوومرك ــف بومبی ــیه، ومتح ، أورس

ا مكتبـة فرنسـ"، واورانجیريـهال دىومتحف 
، "جاك شـیراك–برانليمتحف "، و"الوطنیة

" رالقصــر الكبیــ-اتحـاد المتــاحف الوطنیــة "و
)RMNGP(،ــــف "قصــــر فرســــاي"و ، ومتح

ـــــه  ـــــون (جیمی ـــــوطني للفن المتحـــــف ال
ــیوية ــب )اآلس ــى جان ــوني"، إل ــف كل " متح

ـــور الوســـطى( ـــوطني للعص ، )المتحـــف ال
، "متحـــــف رودان"، و"مدرســـــة اللـــــوفر"و
، ومتحــف "شــامبوردو ناســیونالدومــین "و

ف المتحـ"األزياء والمنسوجات في باريس، و
، "ســـــیفر ولیمـــــوج-الـــــوطني للخـــــزف 

سـان جیرمـان او-المتحف الوطني لآلثار "و
ــوقصــر "، و"الي ــة الم"فونتینبل ــة ، والھیئ عنی

ــات والمشــروعات بتســییر شــؤون الممتلك
).OPPIC(العقارية المتصلة بالثقافة 

ـــي  ـــة ف ـــة الثقافی ـــذة عـــن المنطق نب
السعديات

ــعدي ــي الس ــة ف ــة الثقافی ــر المنطق ات تعتب
منطقــة متكاملــة تــم تكريســھا لالحتفــاء

ركـز وسـتكون المنطقـة م. بالثقافة والفنـون

قطب إشعاع للثقافة العالمیـة، بحیـث تسـت
ــارات  ــة اإلم ــاء دول ــف أنح ــن مختل ــزوار م ال
العربیــة المتحــدة والمنطقــة والعــالم أجمــع 
مـــن خـــالل تنظـــیم عـــدد مـــن المعـــارض 

، المتفـردة، وتقـديم مجموعـات فنیـة دائمــة
واستضـــافة عـــروض األداء، باإلضـــافة إلـــى 
.العديــد مــن الفعالیــات الثقافیــة األخــرى

ـــرات  ـــة لمق وســـتعكس التصـــامیم المبدع
قافیـة المؤسسات الثقافیة في المنطقة الث

بما في ذلـك متحـف زايـد الـوطني، واللـوفر
ـــوظبي،  ـــايمأب ـــون وجوجنھ ـــوظبي، الفن أب

ين المعمارية الممیزة للقرن الحادي والعشر
سـتتكامل ھـذه المتـاحف، . وبأبھى صـورھا

یــة وتتعــاون مــع المؤسســات الفنیــة والثقاف
ات المحلیة واإلقلیمیة بما فـي ذلـك الجامعـ

.والمراكز البحثیة المختلفة

ــیاحة ــة والس ــرة الثقاف ــن دائ ــذة ع -نب
أبوظبي

ي أبــوظب-تتــولى دائــرة الثقافــة والســیاحة 
حفــظ وحمايــة تــراث وثقافــة إمــارة أبــوظبي 

ـــة ومنتجات ـــا الثقافی ـــرويج لمقوماتھ ـــا والت ھ
ــ ــة اإلمــارة العالمی ــد مكان ة الســیاحیة وتأكی

دامة باعتبارھا وجھة سیاحیة وثقافیة مست
ا كمـ. ومتمیزة تثري حیـاة المجتمـع والـزوار

ي تتولى الدائرة قیادة القطاع السـیاحي فـ
ة اإلمارة والترويج لھا دولیـاً كوجھـة سـیاحی

مــن خـــالل تنفیـــذ العديــد مـــن األنشـــطة 
واألعمال التـي تسـتھدف اسـتقطاب الـزوار

ـــز سیاســـات عمـــل . والمســـتثمرين وترتك
الدائرة وخططھا وبرامجھا على حفظ التراث 

يــة والثقافــة، بمــا فیھــا حمايــة المواقــع األثر
والتاريخیــة، وكــذلك تطــوير قطــاع المتــاحف
وفي مقدمتھا إنشاء متحـف زايـد الـوطني،

ر أبوظبي، ومتحـف اللـوفجوجنھايمومتحف 
ــوظبي ــون . أب ــطة الفن ــة أنش ــدعم الھیئ وت

ھم اإلبداعیــة والفعالیــات الثقافیــة بمــا يســ
ــون والثقا ــة للفن ــة حیوي ــاج بیئ ــي إنت ــة ف ف

ب وتلعـ. ترتقي بمكانـة التـراث فـي اإلمـارة
ــق االنســ ــة دوراً رئیســیاً فــي خل جام الھیئ

ــوظبي كوجھــة ســیاحیة  ــه لتطــوير أب وإدارت
امل وثقافیة وذلك من خـالل التنسـیق الشـ

.بین جمیع الشركاء
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