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جقق  ُيطلققم متحققف اللققوفر أبققوظبي فققي  ققهر لققبتمبر المقبققل برنام
، القق ي يتنققمن أربعققة معققار  تسققل   2020-2019الثقققافي لمولقق  

دة النوء على المسار ال ي اتخ تق  الننقون عبقر التقاريك لتشقون  قاه
وتترافققم هقق م المعققار  مقق  مجموعققة مققن . علققى تّي ققر المجتمعققا 

   قهرة النعاليا  التي تشمل عروضاً حيقة وأعمقا ً فنيقة تركيبيقة  ا
. عالمية وفعاليا  موليقية و عرية وعائلية

دير ، مللراباتيلل مانويلل  تعقيبًققا علققى  عققون المولقق  الجديققد،  ققر   
ق  لقى يهدف مولمنا الجديد والمشو  : "قائوً متحف اللوفر أبوظبي 

دي  ابتشار طرق رائدة ومختلنة إل راك جماهير المتحف المتنوعقة وتقق
ققدمها تجارب مبتشرة له  وتعميم فهمه  للموضوعا  العالمية التي ن

عقا  مجتم'يأتي المول  المقبل تحق  عنقوان .  في معارضنا العالمية
و  . وم، وهو ُيعد البرنامج األكثر جرأة واألول  نطاققاً حتقى اليق'متّيرة

مقا بد لنا من أن نششر  ركاءنا من المؤلسا  العالمية التي لو هقا
  التطعنا تنظي  معار  بهق ا المسقتوو والحجق  بشقشل   مثيقل لق

".  في المنطقة

ات اللدتتور  رريلا نمليم، ملدير  ة ار  الي ت يلمن جهتها، أضاف  
ر الف يللو مأم للام اليتحللف مالبحلل  المليللي فللي متحللف اللللوف

زوار فر قة تقد م الموال  الثقافية لمتحف اللوفر أبوظبي للق: أبوظبي
نا اكتشاف أبرز اللحظا   ا  الطاب  التاريخي والجمالي من وجهة نظر
نيقة العالمية النريدة، و لك يشون غالباً من خقو   عقادة النظقر فقي كي

لق  أمقا فقي مو. تأثير ا كتشافا  المشقتركة علقى تقاريك اإلنسقانية
لي  بششل خاص، فيتمثل هقدفنا القرئيف فقي تسق' مجتمعا  متّيرة'

يقرا  التقي النوء على كينية تجسيد الثقافة واإلبداع للتحقو   والتّي
." هدتها المجتمعا  والحنارا  على مر التاريك

اللللوفر أبللوظبي ي  للف
ال  لللان مللله مو لللي  
الث لللللللافي الي بللللللل  

"ممتيمات متغير "

2019يونيو  13

2019يونيو 13أبوظبي، 

:ين  المول  أربعة معار  كبرو

مشللالا بي ا للو : ل للام فللي بللاري •
-1900)مف للانو مهللر م ممو يليللاني

بومبيدو، بالتعاون م  مركز جورج (1939

، بالتعقاون مق  آالف مام مه الرفا يلو10•
متحف الننون الزخرفية في باريف 

،بلليه ال للرل مالغللرن: فلله الفرم لليو•
ي المتحف القوطن-بالتعاون م  متحف كلوني

للعصور الولطى 

، حلوار اليلي يا مالفله: شارلي شابله•
ان بالتعاون م  متحف الننون الجميلة في ن

ها  لى جانب المعقار  القادمقة التقي يستنقين
  اللوفر أبوظبي ضمن برنامجق  الثققافي لمولق

  ليقد م المتحف لزوارم في قاعا2019-2020
العر  روائق  فنيقة جديقدة ُمعقارة مقن المتقاحف
الشققريشة، مققن بينهققا عمققل فنققي بققارز للننانققة
ية المعا رة لوزانا فريتشر، و لك في  طار عمل

ام لنوياً تّيير األعما  الننية المعروضة التي تُق
.في المتحف

http://www.louvreabudhabi.ae/


، وهي مسقاحة جديقدة مغامر  األزيامأما 
مققن المقققرر افتتاحهققا فققي متحققف األطنققا  

، فتتققيل للققزوار الصققّار 2019يوليققو 9بتققاريك 
ققاق النققن خققو  تجربققة ممي ققزة  مققن عش 
يشتشققنون مققن خولهققا األزيققاء والموبققف 
علقققى مقققر العصقققور ويط لعقققون علقققى أزيقققاء 
ة  خصيا  بعض األعمقا  الننيقة المعروضق

.في المتحف

  بققد مققن اإل ققارة  لققى أن برنققامج هقق ا 
المولقق  يشققمل مجموعققة مققن النعاليققا  
التققي تنققدرج ضققمن موضققوعا  مختلنققة، 

رمث والتققققي عملقققق  علققققى تنسققققيقها 
، الحللاة   رتبللو اامبراةوريللومللات   

رح البريطانيللو، ماليللدير  الف يللو لييلل
ة والمققديرة الننيققفللي بللاري  شللاتلي 

السابقة لمهرجقان هولنقدا ومهرجقان لنقدن 
البرنققامج الثقققافي الرلققمي )2012للعققام 

،التققي (2012أللعقاب لنقدن األولمبيققة للعقام 
متحققف اللققوفر أبققوظبي هققو : "اعتبققر  أن

مشروع  و  هرة عالمية يهدف  لى  عقادة 
تحديقققد دور المتقققاحف مقققن خقققو    قققراك 
  فنققانين محليققين وعققالميين والتناعققل مقق

المجتمعققا  المحليققة والعالميققة علققى حققد 
ة  نَّق  لشقرف لقي أن تُتقا  لقي فر ق. لواء

العمل، في واحدة من أكثر المناطم لقحًرا
حى في العال ، على تنسيم برنامج مستو

من مولق  اللقوفر أبقوظبي الجديقد بعنقوان
ننطلقققم فقققي هققق ا . 'مجتمعقققا  متّيقققرة'

البرنقققامج مقققن التقققراا غيقققر المقققادي  لقققى 
طقوير المستقبل الرقمي، مما يسمل لنقا بت

 بقققداعنا مقققن خقققو  العمقققل مققق  الننقققانين 
وعبقر التقليديين والمعا قرين فقي المتحقف

اإلنترنقق ، وا حتنققا  بققاإلرا غيققر المققادي 
المشققترك وبا بتشققار القق ي نشققهدم فققي 

ع هقق ا البرنققامج المتنققو  . ثقافاتنققا المعا ققرة
ل منالب لجمي  الزوار، لشننا نحقرص بشقش

خاص علقى العمقل مق  الجمقاهير المحليقة 
".وم  الشباب من جمي  أنحاء العال 

للوفر أما المعار  الدولية التي يستنينها ا
2020-2019أبقققققوظبي ضقققققمن مولققققق  

:  فتشمل

مشللالا بي ا للو : ل للام فللي بللاري "
-1900)مف للانو مهللر م ممو يليللاني

1939 ")

معققر  ُيققنظ   بالتعققاون مقق  مركققز جققورج 
7 لقققى 2019لقققبتمبر 18مقققن )بومبيقققدو
، ويتيل، للمقرة األولقى فقي(2019ديسمبر 

منطقققة الشققرق األولقق ، لققزوار المتحققف 
اكتشققاف بققاريف فققي فتققرة العشققرينيا 

مة فني تلك الحقبقة كانق  العا ق. الصاخبة
النرنسققققية، بحل تهققققا البوهيميققققة، مركققققزاً 

خ وا للننانين من جمي  أنحاء أوروبا ال ين ات
دهق  منها موطناً ثانياً له  بعقد أن تركقوا بو

بحثققاً عققن مشققان بمققن يعب ققرون فيقق  عققن 
وجقد أولكقك الننقانون فقي. أننسه  وفنه 

المدينقققة السقققاحرة مصقققدر  لهقققام لنقققنه ، 
اع، فاتحدوا في مرحلة القتثنائية مقن اإلبقد
اعاً فأنتجوا بعض األعمقا  الننيقة األكثقر  بقد

يققققدم المعقققر  . فقققي الققققرن العشقققرين
عمققوً فنيققاً 80مجموعققة تشققمل أكثققر مققن 

تُعققر  ألو  مققرة فققي الشققرق األولقق ، 
ومقارك وتتنمن روائ  فنيقة لبقابلو بيشالقو،

، ولقققونيا مقققوديّلينيوأميقققديو،  قققاغا 
، وخققوان  ققيريشودي وجورجيققو، ديلونققاي

وتامقققارا، برانشقققوزيغقققريف، وقسقققطنطين 
المعقر  مقن. وبخقرينوبرالاي، دوليمبيشا

تنظي  متحف اللقوفر أبقوظبي ومركقز جقورج
ووكالقققة متقققاحف فرنسقققا، ومقققن بومبيقققدو

اء تنسقققيم كريسقققتيان بريقققان، رئقققيف أمنققق
المتحققف لمجموعققة مقتنيققا  قسقق  النققن 

ة ، ومساعدبومبيدوالحديث في مركز جورج 
، مساعدة أمقين متحقف فقيهيدلستونبنا 

. قس  النن الحديث في المركز

:  برنامج اليمرض

المعققر  مسققتوحى مققن األعمققا  الننيققة 
وكوكتققالتشعيبيققة لبيشالققو وأ ققعار جققان 

ققافي ، ولقينطلم ببرنقامج ثأبولينيروغيوم 
ر  مشو ق يجسد  النقن التشعيبقي علقى أ

.  الواق  في جمي  أنحاء المتحف

21 لقققى 18فنقققي النتقققرة الممتقققدة مقققن 
حي ة لبتمبر، ليلتقي زوار المعر  بقآ  

تجققققوب أرجققققاء المشققققان، وليسققققتمتعون 
يقث برقصا  مصممة القرق  الشقهيرة  ليزاب

كشن أ كستري  تريب" وفرقتها  تريب
التقققي تجمققق  مقققا بقققين الحركقققا  " تقققروب

ا قر البهلوانية وفنون السيرك والقرق  المع
.في عر  م هل تؤدي  على ب   عموقة

عالية من أبرز فعاليا  برنامج المعر  أيناً ف
عطلقققة نهايقققة األلقققبوع العائليقققة لشقققهر 

لققبتمبر، 28و27لققبتمبر الُمقامققة يققومي  
مققق  ورم عمقققل مسقققتوحاة مقققن أعمقققا  

كمقققا يتنقققمن البرنقققامج. وكوكتقققوبيشالقققو 
للسققلة مقققن العقققرو  السقققينمائية مقققن 
تنسقققيم الننانقققة اإلماراتيقققة هنقققد مزينقققة،
وجلسقققة حواريقققة مققق  منسقققم المعقققر  

. كريستيان بريان

ى وُيختققت  البرنققامج بسققهرة مققن المولققيق
لنرققة اإللشترونية يستنيف فيهقا المتحقف ا

بي الموليقية المحلية الشقهيرة مقن أبقوظ
نوفمبر، فقي حنلقة 21في " بوغي بوكف"

مولقققيقية يققققدم فيهقققا أ قققهر منسققققي 
األغقققاني اإلمقققاراتيين مقققن  وي الشقققهرة 

رو  العالمية عروضاً موليقية مصحوبة بعق
سقل  مرئية مستوحاة من النن التشعيبقي يُ 

فيهقا النققوء علققى واجهققا  مبنققى المتحققف 
ي    لققيقدم العققرو  فقق. وقب تقق  الشققهيرة

ين الهواء الطلم تح  قبة المتحف أمون تقوب
ة  يققف وفرقققوموليشققو وفرقققة تققو فينّققرز، 

وتريسققتنبققوغي بققوكف وحسققن علققوان 
.غيرو
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انو مف لممو يليلانيمشلالا بي ا لو : ل لام فلي بلاري معر  
(1939-1900)مهر م 

، رجققل مققن تققورين،(بيريققزغققونزاليففيشتوريققانوخوزيقق  )خققوان غققريف 
جقون © ، ألوان زيتية على قمام، حقوق الطب  والنشقر 1918لبتمبر 
ركقز م-، المركز الوطني للنقن الحقديث بومبيدومركز -توماليانفرانسوا 

القصر الشبير-توزي  اتحاد المتاحف الوطنية/اإلبداع الصناعي

انو مف لممو يليلانيمشلالا بي ا لو : ل لام فلي بلاري معر  
(1939-1900)مهر م 

 ورة ( فرنسا)، باريف 1920-( يطاليا)لينورني، 1884، موديليانيأميديو
، ألوان زيتية على قمام حقوق الطبق  والنشقر 1918 خصية لديدي، 

، دوبومبيقمركقز -قس  توثيم الصقور بقالمركز القوطني للنقن الحقديث © 
توزيقق  اتحققاد /مركققز اإلبققداع الصققناعي-المركققز الققوطني للنققن الحققديث 

القصر الشبير-المتاحف الوطنية

يأتي اليو م الي ب  تحت "
، م و 'ممتيمات متغير 'م وان 

 ع يُمد البرنامج األتثر جرأ  ماألم
."نطاقاً حتى اليوم

، راباتي مانويل 

مدير متحف اللوفر أبوظبي 

http://www.louvreabudhabi.ae/
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أتتلوبر 30)آالف مام مه الرفا يلو 10
(2020فبراير 2019-18

ب ف عققام مققن 10"يققنظ  المتحققف معققر  
ال ي يستششف، وألو  مرة فقي" الرفاهية

. منطقققة الشققرق األولقق ، تققاريك الرفاهيققة
قطعة القتثنائية مقن350يتنمن المعر  

مجقققققا   الموضقققققة و قققققناعة الحلقققققي  
والمجوهرا  والنن واألثاا والتصقمي ، وهقو
يهققدف  لققى  بققراز الطققرق المختلنققة التققي 
قققر  مقققن خولهقققا الثقافقققا  المتنوعقققة  فس 

مققن القققرابين : الرفاهيققة علققى مققر التققاريك
البا خققققة المقد مققققة ل لهققققة عنققققد بعققققض 
الشعوب،  لى األثاا المصقنوع مقن الق هب 
الخققال  القق ي   يليققم    بققالملوك، مققروراً 
بتصقققامي  األزيقققاء النخمقققة لقققدور األزيقققاء 
الشققهيرة، والقطقق  التققي أبققدعها فنققانو دور

انيل األزياء الناخرة مثل كريستيان ديور و ق
تعر  يسق. وهيرميفوبالينسياغاوكارتيي  

  ه ا المعر  منهوم الرفاهية لدو الثقافا
المختلنة، واألثر ال ي ترتقب عقن مثقل هق ا
اإللققراف علققى تطققور المجتمقق ، كولققيلة 
. دلتقويض الوض  الراهن و برازم في بن واحق

 لققى جانققب  لققك، هققو يسققل  النققوء علققى 
ف الدور البارز الق ي لعبتق  المقرأة فقي تعريق
حد الرفاهية، وانتشار اإللراف وا عتدا  وال
مقا منهما، وفي تحديد المناهي  المتعلقة ب

يرف  قيمة قطعة ما  لى حقد المّقا ة، مقن

ُيققدم. عمر القطعة ومهقارة  قنعها ونقدرتها
ه ا المعر  فر ة نادرة إللقاء نظقرة علقى 

قييمها الرفاهية الحقيقية وا لتمتاع بها وت
ننيقة با لتعانة بمجموعة من المقتنيقا  ال

المقد مة مقن متحقف الننقون الزخرفيقة فقي
ر المعقر  مقن تنظقي  متحقف اللقوف. باريف

أبقققوظبي ومتحقققف الننقققون الزخرفيقققة فقققي 
يم باريف ووكالة متاحف فرنسا، ومن تنسق

أولينييققق  غابيققق ، مقققدير متحقققف الننقققون 
.الزخرفية في باريف

:  برنامج اليمرض

ي بالتزامن م  المعر ، يعمل اللقوفر أبقوظب
  م  مجموعة من الننقانين لتققدي  تجربقة

ة   الرفاهيق"تقد ر بثمن للزوار تحق  عنقوان 
فقي  طققار هق ا البرنققامج، ". تُشقترو بالمققا 

لقققيقدم المتحقققف تحيقققة  لقققى فيقققروز وأم 
ي فقي كلثوم، أكبر فنانتين في العال  العربق

تقققاريك المولقققيقى مقققن خقققو  حنقققو  
ميقا  موليقية تحييها فنانا  محليقا  وعال
يجسقد . يش رمن فيها المّنيتقين العظيمتقين

اهيقة، البرنامج منهوماً ثابتقاً فقي تقاريك الرف
ام حيققث تعتبققر المّنيققة الشبيققرة بشققشل عقق

مثققا ً واضققحاً لشققشل التققراا غيققر المققادي
ة ال ي ينتققل عبقر التقاريك مقن عقال  النخبق

الحصري  لقى العقال  الرقمقي وا لقتهوك 
.وال  ا نتشار

ار كما يقد م متحقف اللقوفر أبقوظبي فقي  طق
لى حالة المعر  عموً فنياً تركيبياً يركز ع

الشققق  مقققن دار كارتييققق  لوزيقققاء بعنقققوان 
1أكتقوبر  لقى 30، و لك من "لحابُة ِعطر"

جققاء هق ا العمققل الننقي نتققاج . 2019فبرايقر 
  تعاون بقين خبيقرة العطقور لقدو دار كارتييق

ر لقو تقرانفلقوران و قركة ماتيلدلوزياء 
ف للهندلة، وهو يصطحب زوار المتحكيلما

ن في رحلة حسي ة لحرية ول  لحابة م
.  العطور

يدعو اللوفر أبقوظبي زوارم لقدخو  المشعقب
الزجققاجي الشققناف المحققاط بالميققام الواققق  

 ، تح  قبة المتحف الم هلة، و عود السل
واإلحسققاس بتّيققر درجققا  الحققرارة كلمققا 
 عدوا،  لقى أن يصقلوا  لقى لقحابة العطقر 

.التي تطنو فوقه 

وعق   نًّ  العمل النني التركيبقي األو  مقن ن
في منطقة الشقرق األولق ح حيقث يجمق  

ى بين الهندلة المعماريقة التقي تققوم علق
خلققم تققأثيرا  معي نققة ومومسققة الحققواس 

.  وتشنولوجيا المناخ

(2020فبراير 18-2019أتتوبر 30)آالف مام مه الرفا يو 10معر 
باريف، متحف الننون الزخرفيةتو نفجون © ، متحف الننون الزخرفية، حقوق الطب  والنشر"١٩٢٢-١٩٢١حاجز فا ل "، راتوألبر  أرماند
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(2020مايو 30-2020فبراير 19)بيه ال رل مالغرن : فه الفرم يومعر  
:  العر 113: ليف دوق ميونو، ميونو،  يطاليا، النصف الثاني من القرن الخامف عشر، حديد، فو   مطلي بال هب، قرن، الطو 

-اتحاد المتاحف الوطنية© حقوق طب  ونشر الصور11821المتحف الوطني للعصور الولطى، كلق -ل ، باريف، متحف كلوني14.7
بيريزيجيل -جين(/المتحف الوطني للعصور الولطى-متحف كلوني)القصر الشبير 

'  ممتيمات متغير 'في مو م "
ب    خاص، فيتيث   دف ا 
لى الرةي  في تيليط الضوم م
داع تيفيو تمييد الث افو مااب

للتحوالت مالتغييرات التي 
شهدتها اليمتيمات مالحضارات 

."ملى مر التاريخ

الدكتورة ثريا نجي ، 

اء مديرة  دارة المقتنيا  الننية وأمن
المتحف والبحث العلمي في متحف

اللوفر أبوظبي

بلليه ال للرل مالغللرن: فلله الفرم لليو
(2020مايو 30-2020فبراير 19)

يسقققتعر  هققق ا المعقققر  حلققققة و قققل 
ين التثنائية وفريدة مقن نوعهقا تقرب  مقا بق

النرولية عند العرب من جهة وعند الّقرب 
مققن جهققة أخققرو، مبي نققاً كيققف أد  عققادا  

هقور القتا  وقي  النرولقية والنبالقة  لقى ظ
ق طبقة اجتماعية وثقافة خا ة فقي الشقر
. المسل  والّرب المسيحي  لى حقد كبيقر

قطعقققة فنيقققة نقققادرة، 130ينققق  المعقققر  
ة، معظمها ُيعر  للمرة األولى في المنطقق

تققروي حشايققا  مققن ثقافققة النرولققية، تقق  
لقققردها علقققى مقققر العصقققور، عقققن أبطقققا  
 قققجعان يحقققاربون مقققن أجقققل حقققاكمه  
وعقيققققدته  و ققققرفه ، قصقققق  الحققققرب 

  المعر. والخسارة والصداقة والحب النبيل
من تنظقي  متحقف اللقوفر أبقوظبي ومتحقف

ى المتحف الوطني للعصور الولقط-كلوني
ووكالققة متققاحف فرنسققا، وقققد تولقق   دارة 

، وهقايديتنسيم المعر   ليزابيث تابوري  
-مقققديرة ورئيسقققة أمنقققاء متحقققف كلقققوني
ا المتحققف الققوطني للعصققور الولققطى، فيمقق

لققاهم  فققي تنسققيق  كققل مققن الققدكتورة 
ون كارين جوفين، أمينة متحقف لقسق  الننق

اإللققومية فققي متحققف اللققوفر، وميتشققل
حقف المت-هوين ، رئيف أمناء متحف كلوني

.  الوطني للعصور الولطى

:  برنامج اليمرض

يترافققققم المعققققر  مقققق  برنققققامج ثقققققافي 

مستوحى من العصور الولطى في العال 
هققا اإللققومي، يتنققمن عروضققاً متنو عققة من
ي عر  الثوثي جبران، عبر مولقيقى التق

تعقققود  لقققى العصقققور الولقققطى ومؤلنقققا  
يققة يشققمل البرنققامج فعاليققا  عائل. معا ققرة

تتجسد فيها العصقور الولقطى علقى أر 
تبار الواق  وتسمل للزوار بالعودة بالزمن  خ
يقة، أللوب الحياة فقي تلقك الحقبقة التاريخ

اء  ن من حيث الموليقى أو الشعر أو األزيق
والعققققرو  الحيققققة لقققق    المولققققيقية 
التقليديققققة، والمققققؤتمرا  وغيرهققققا مققققن 

.  النشاطا 

ه حلوار اليلي يا مالفل: شارلي شابله
( 2020يوليو 11-2020أبري  15)

يشتشققف الققزوار فققي هقق ا المعققر  العوقققة 
بلن بين أفوم الممثل العبقري  قارلي  قا

ين فقي واإلبداعا  الننية للننقانين الطليعيق
ند وفرنا اغا  لك الوق ، من بينه  مارك 

في قلب ، وفنانينكوبشاوفرانتيشيكليجي 
ة الحركقققا  الننيقققة الحديثقققة مثقققل البنائيققق

ر ، يششقف المعق.  والدادائيةوالسيرايالية
من خو  حوالي مكة لوحة ورل  ومنحوتة 
و ققققورة فوتوغرافيققققة وأر ققققيف ومشققققهد 

جمق  لينمائي، النقاب عن العوقة التقي ت
ين بين أعما   ارلي  ابلن وأعما  الننان

، ال ين عا قروم، والق ين تنقاولوا فقي فقنه 
تقي كل على طريقت ، التّيرا  السقريعة ال

 هدها العال  في النصف األو  مقن الققرن
وفر المعر  من تنظي  متحف الل. العشرين

  أبوظبي ومتحف الننون الجميلقة فقي نانق

ر ووكالة متاحف فرنسقا، ومقن تنسقيم كليق
، أمينققة متحققف لمجموعققا  قسقق  لوبوزيقق 

ة النن الحقديث فقي متحقف الننقون الجميلق
. في نان 

:  برنامج اليمرض

عوقة يسل  البرنامج الثقافي النوء على ال
همقق  بققين النققن والسققينما ليبققي ن كيققف أل

ة األفققوم الصققامتة فنققاني العققرو  المرئيقق
كمققققا يطلققققم المتحققققف، . وا لتعراضققققية

بمنالققبة افتتققا  المعققر ، للسققلة مققن 
عققققرو  الشوميققققديا والسققققيرك والققققرق  

لتقي والموليقى الشولقيشية والنلسقنة ا
ومقن أبقرز . تتمحور كلها حو  منهوم الوق 

بورجقوافعاليا  ه ا البرنامج، عقرو  يقوان 
مثابقة الننية القصيرة الشعرية التقي هقي ب

عيقد تحية للننان العالمي  ارلي  ابلن، ي
.النظر بمناهي  الزمن والعبثية والتأمل
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ابتداًم مه شهر  بتيبر-في قامات المرض

ظقام من المقرر أن يعر  متحف اللوفر أبوظبي في قاعا  عرضق  قطعقاً فنيقة جديقدة ُمعقارة مقن المؤلسقا  الشقريشة العالميقة ضقمن ن
-358)ي علقى قاعقدة تمثقا  نخق  أنبقو الثقان" خنوع الشعب لملك مصر"ُي كر من بين أبرز التحف األثرية لوحة . اإلعارة السنوي للمتحف

مقن لقوريا يعقود تاريخق  لنهايقة الققرن  يميسقوس، باإلضافة  لى  ناء (ميودي1300" )رأس فارس مدر ع من فرنسا"، و(قبل الميود341
امبرانق  ر"وبعد  زاحة الستار عنها ضقمن معقر  . جمي  تلك القط  ُمعارة من متحف اللوفر في فرنسا. السادس  لى بداية القرن الساب 

ران  التقي لرامب" رل  تمهيدي لصورة المسيل: رأس  اب، متشابك اليدين"، ليعر  المتحف لوحة "والعصر ال هبي الهولنديوفيرمير
للننقان ( مقيودي1539عقام " )فرانسقيف األو  ملقك فرنسقا"، بصورة دائمة في قاعا  العر ،  لى جانقب لوحقة 1656-1648تعود لعام 

حقف الننقون يعقود للققرن الثقامن عشقر ُمعقارة مقن مت" درع  مبراطقوري مقن الصقين"الُمعارة من متحف اللوفر ، و( تيتيان)فيتشيليوتيزيانو
نقان فرانسيسقشو للن"  وكقون"لوحة : ومن بين القط  البارزة األخرو الُمعارة التي تعود للحقبة الحديثة المبشرة أيناً . الزخرفية في باريف

( 1773ا، فرنسق)بيتقروفيت للننان  بو  " كباري "، ولوحة فونتينبلوالُمعارة من قصر ( 1570و1504تعود للنترة ما بين عامين )بريماتيتشيو
الخقت  )يان لونق  الُمعارة من مدينة السيراميك في لينر النرنسية، وأحجار اليش  الشريمة التي تعود لإلمبراطورية الصينية في عهد تش

ونيسقةالش"غيميق ، وأخيقراً لوحقة -ُمعقارة مقن المتحقف القوطني للننقون اةلقيوية( و نيحتان منقو قتان" روي"اإلمبراطوري والصولجان 
.الُمعارة من متحف اللوفر(  1829-1761)و ينة  مبراطورة روليا كاثرين الثانية للننانة  ليزابيث لويز فيجي  لو برون "  لشافرونسشايا

  يركقز فيق  علقى  لى جانب  لك، ليعيد المتحف تعليم بعض األعما  الننية في قاعا  العر  األخيرة مخصصاً قسماً خا اً لتعابير الوج
خقو  كما ليسقل  المتحقف النقوء مقن. نظرة األ خاص، بششل رئيف على منظور  عوب المجتمعا  التقليدية من جمي  أنحاء العال 

األعما  الجديدة على تحو   النن ال ي كان يعني بعر  لمحة عن المجتم  فقي مقا منقى، وحقرص العلمقاء واألفقراد الق ين ألسقوا أو 
تقالهمقا ، المتخصصة بعل  األعراق البشرية، في العال  على جمع ، ويستعر  التحو   الق ي  قهدم الجمقا  والنقن وان ثنولوجيةمتاحف 

.  وليتولى تنني  ه ا التصمي  الجديد المهندس المعماري جان نوفيل". النن للنن" لى نظرية 

يق  بعنقوان من األعما  الننية الجديدة التي لتت   ضافتها  لى قاعا  عر  الننون الحديثة والمعا رة اللوحة الشقهيرة للننقان  دوارد مان
مقن متحقف ( 1970يعقود لعقام )من ول  أفريقيا " قناع رق "في باريف وأورلي من متحف ( 1872" )وباقة من البننسجموريسوبير  "

، ومنحوتقة الننقان مقاكف (2008)للننقان أنقي  كقابور " بو عنوان"كما من المقرر عر  منحوتة ضخمة بعنوان .  جاك  يراك-برانليكي  
ي أما في قاعة العر  األخيرة، فسيت  عر  عمل فني تركيبق.  بومبيدو، ُمعارتان من مركز جورج (1923" )اإلمبراطور أوبو"بعنوان  رنس 

المعمقاري النريقد وُمبتشقر خصيصقاً لقيوئ  التصقمي بومبيقدوُمعار من مركز جقورج " فور دي لوف "للننانة المعا رة لوزانا فريتشر بعنوان 
. لمتحف اللوفر أبوظبي وا نعشالا  الطبيعية للنوء ال ي يتسلل  لى قاعة العر 

(ليسيل كلو: حقوق نشر الصورة)2017متحف نان  للننون الجميلة " فور دي لوف "لوزانا فريتشر بعنوان 
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أبوظبي–دائرة الثقافة والسياحة © رواة القص  في قاعا  المعر 

وفي  طار برنقامج فعالياتق  المسقتمر، يوا قل المتحقف تققدي  مجموعقة مقن النشقاطا 
 كتشققاف المتحققف ومجموعتقق  الننيققة ومعارضقق  مققن منظققور جديققد، تشققمل الجققو   

قميقة وأعمقا  فني قة ر( فنوً عن ورم العمل الرقمية التناعليقة)اإلر ادية وورم العمل 
و  والمؤتمرا  والجلسا  الحوارية وعرو  األفوم ونهايا  األلبوع العائلية، وجقو   حق

.المتحف بقوارب الشاياك

(. درهمققاً 63)دخققو  المعققار  ومتحققف األطنققا  مجققاني ضققمن تقق كرة دخققو  المتحققف 
.عاماً 13الدخو  مجاني لوطنا  ما دون 

دة يمشققن لققزوار المتحققف التمتقق  بجولققة فققي المعققر  بالققتخدام دليققل الولققائ  المتعققد
. المتوفر بالعربية واإلنجليزية والنرنسية

لمزيققد مققن المعلومققا  حققو  المعققار  ولحجققز التقق اكر، ُيرجققى زيققارة موقعنققا اإللشترونققي 
www.louvreabudhabi.ae  66 55 56 600 971+أو ا تصا  على.

ياحة دائرة الثقافة والسالتجديف بقوارب الشاياك في اللوفر أبوظبي
أبوظبي

http://www.louvreabudhabi.ae/
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نبذ  مه متحف اللوفر أبوظبي

أتققى متحققف اللققوفر أبققوظبي ثمققرة اتنققاق 
الققتثنائي ُعققققد بققين حشقققومتي أبقققوظبي
وفرنسا، وقد عمل على تصميم  المهندس
المعمققاري جققان نوفيققل، وفققتل أبوابقق  أمققام 
ر الجمهور في جزيرة السقعديا  فقي نقوفمب

 ن تصققمي  المتحققف مسققتوحى مققن . 2017
نقوء العمارة اإللومية التقليدية، كمقا أن ال
. النقوريتسلل من قبت  النخمة لينثر  عاع

وقد تحقو   المتحقف، منق  عامق  األو ،  لقى 
مساحة اجتماعية فريقدة تجمق  القزوار فقي 

. جو فني وثقافي

يحتنقققل متحقققف اللقققوفر أبقققوظبي باإلبقققداع 
العققالمي للبشققرية ويققدعو الجمققاهير  لققى 

هقو و. تأم ل جقوهر اإلنسقانية بعيقون التقاريك
يرك ققز، مققن خققو  مققنهج الققتحوا  األعمققا  
وتنظققي  المعققار ، علققى خلققم حققوار عبققر 

ري الثقافا ، و لك عبر قص  اإلبقداع البشق
.التي تتجاوز الحنارا  والمشان والزمان

ويمتلققك المتحققف مجموعققة فنيققة منقطعققة 
ن النظيققر فققي المنطقققة تّطققي ب ف السققني

من التاريك اإلنسقاني، وهقي تشقمل أدوا  
ن أثرية من عصور ما قبل التاريك، وغيرهقا مق
ا  القطقق  األثريققة والنصققوص الدينيققة واللوحقق

وتقققدع  . التاريخيققة والمنحوتقققا  المعا ققرة
مجموعققة المقتنيققا  الدائمققة تشققشيلة مققن
األعما  الُمعارة مقن قبقل  قركاء المتحقف، 

مؤلسققة ثقافيققة ومتحنققاً عالميققاً مققن13
. فرنسا

فشقار وُيعد اللقوفر أبقوظبي منص قة  ختبقار األ
الجديققدة فققي عققال  تسققودم العولمققة، كمققا 
يققدع  نمققو األجيققا  القادمققة مققن المواهققب 

ويققققدم المتحقققف مجموعقققة . ورو اد الثقافقققة
والقققعة مقققن فقققرص القققتعل   والمشقققاركة 
والترفيققق  عبقققر معارضققق  الدوليقققة وبرامجققق  

.ومتحن  الخاص باألطنا 

م أعلن  دولة اإلمارا  العربية المتحقدة العقا
فققي هقق ا السققياق، . عامققاً للتسققامل2019

يسققتمر اللققوفر أبققوظبي فققي العمققل علققى 
تحقيققم رتيتقق  التققي تقققوم علققى توقققي

امل الحنارا  وتعزيز مبادئ ا ننتقا  والتسق
.واألمل في العال  العربي

نبذ  مه متحف اللوفر

1793افتُتل متحف اللقوفر فقي بقاريف عقام 
وكققان الهققدف. بعققد قيققام الثققورة النرنسققية

نقن األلالي للمتحف التعريف بإنتاجقا  ال
ن وقد زارم العديد مقن كبقار الننقاني. المعا ر

العقققالميين مثقققل كوربققق  وبيشالقققو ودالقققي 
وغيره  وأبقدوا  عجقابه  باألعمقا  األ قلية 
القديمقققة، والتنسقققخوها وأنتجقققوا أعمقققا ً 
أ ققلية خا ققة بهقق  بققوحي مققن األعمققا  

كان المتحقف فقي األ قل لقشناً . المعروضة
لقوفر للعائلة المالشة، ويعود ارتبقاط متحقف ال
تُعقد و. بالتاريك النرنسي  لقى ثمانيقة ققرون
تحنقاً مقتنيا  متحقف اللقوفر، الق ي ُيعتبقر م
هي عالمياً، األفنل على مستوو العال ، و
اطم تُّطي العديد من الحقب الزمنية والمنق

. الجّرافيقققة مقققن األمقققريشيتين  لقققى بلقققيا
ألققف قطعقة فنيققة 38ويمتلقك متحققف اللقوفر 

8مصققننة ضققمن مجموعققا  وموزعققة علققى 
ا  ومققن بققين أبققرز مقتنيقق.  دارا  تنسققيقية

متحققف اللققوفر، لوحققة المونققاليزا المشققهورة 
ل النصققر المجققن"عالميققاً، والتحنققة الننيققة 

و التي تجسد بلهقة النصقر لقد" لاموثريف
" فينقققوس دي ميلقققو"اليونقققانيين، وتمثقققا  
". يةالميلولقأفرودي  "المعروف أيناً بال  

مليقققون 10.2وققققد زار المتحقققف أكثقققر مقققن 
، ويعد من المتقاحف 2017 خ  في العام 

.األكثر زيارة في العال 

: أوقا  عمل اللوفر أبوظبي

- قباحاً 10السب ، األحد، الثوثاء، واألربعقاء، 
. مساءً 8

.  مساءً 10- باحاً 10الخميف والجمعة، 

30ل يت  بي  بخر ت كرة وتسجيل بخر دخو  قب
لم المتحف أب. دقيقة من موعد اإلغوق واب  ّي

. يوم ا ثنين

درهمققاً 63لققعر تقق اكر دخققو  المتحققف هققي 
لتق اكر لقعر ا(.  اموً ضريبة القيمة المنافة)

( فة اموً ضقريبة القيمقة المنقا)درهماً 31.5
22و13للزوار الق ين تتقراو  أعمقاره  مقا بقين 

ولقة عاماً، والعاملين في قطقاع التعلقي  فقي د
اإلمقققارا  العربيقققة المتحقققدة، وأفقققراد الطقققاق  

القدخو  مجقاني ألعنقاء . العسشري اإلماراتي
، واألطنقا  مقا دون لقن "أ دقاء النن"برنامج 

عاماً، وأعناء المجلف العقالمي للمتقاحف13
(ICOM )  والمجلف القدولي للمعقال  والمواقق
(ICOMOS )ن الصحافيين، والزوار الق ي يحملقو

ار ت كرة لورم العمل وفعاليا  المسقر ، والقزو
.من أ حاب الهم  م  مرافم
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نبذ  مه متالو متاحف فرنيا 

ت   نشاء وكالقة متقاحف فرنسقا فقي العقام 
بنققاًء علققى ا تنققاق الحشققومي بققين 2007

أبوظبي وفرنسا، وهقي تشقش ل منق  عشقر
ين في لنوا   لة و ل رئيسية بين البلد

.نطاق  نجاز متحف اللوفر أبوظبي

قققد م  الوكالققة منقق  تأليسققها المسققاعدة
والخبققققرة لتققققوفير خققققدما  ا لتشققققارا  
للجهققا   ا  العوقققة فققي دولققة اإلمققارا  
:العربيققة المتحققدة فققي المجققا   التاليققة

المسقققاهمة فقققي وضققق  البقققرامج العلميقققة 
ف والثقافيقة، والمشققاركة فقي تنظققي  الو قق
ك المنهجي لمقتنيا  المتحقف بمقا فقي  لق

المعلومققا  المخصصققة لوفتققا  ومشققاري 
الولققائ  المتعققددة،  لققى جانققب تنسققيم 
بققرامج األعمققا  الُمعققارة مققن المجموعققا  
النرنسقققية وتنظقققي  المعقققار  العالميقققة، 
والمساهمة في  نشاء مجموعة المقتنيا 

بي الننية الدائمة ودع  متحف اللقوفر أبقوظ
القققوانين العامققة لزيققارة/فققي وضقق  األنظمققة

.  المتحف

تسققتمر الوكالققة اةن فققي أداء مهمتهققا فققي 
ريب اللوفر أبوظبي بعد افتتاح  من خو  تد

طققاق  عمققل المتحققف، وتنسققيم عمليققا  
10اإلعققارة مققن المتققاحف النرنسققية لمققدة 

لققنوا  وتنظققي  المعققار  العالميققة علققى 
.  عاماً 15مدو 

ين تشش ل وكالة متاحف فرنسا  لة و ل بق
اللقققوفر أبقققوظبي والمؤلسقققا  الثقافيقققة 

ف، متحف اللوفر في باري: األخرو الشريشة
، أورلققي ، ومتحققف بومبيققدوومركققز جققورج 

ا مشتبقة فرنسق"، واورانجيريق   دوومتحف 
، "جاك  قيراك–برانليمتحف "، و"الوطنية

" رالقصققر الشبيقق-اتحقاد المتققاحف الوطنيققة "و

(RMNGP)،ومتحققققف "قصققققر فرلققققاي"و ،
المتحقققققف القققققوطني للننقققققون )جيميققققق  
" متحققف كلققوني"،  لققى جانققب (اةلققيوية

، (المتحقققف القققوطني للعصقققور الولقققطى)
، "متحقققققف رودان"، و"مدرلقققققة اللقققققوفر"و
، ومتحققف " ققامبوردو نالققيونا دومققين "و

ف المتحق"األزياء والمنسوجا  في باريف، و
، "لقققققينر وليمقققققوج-القققققوطني للخقققققزف 

لقان جيرمقان او-المتحف الوطني ل ثار "و
عنيققة ، والهيكققة الم"فونتينبلققوقصققر "، و" ي

بتسققيير  ققؤون الممتلشققا  والمشققروعا 
(.OPPIC)العقارية المتصلة بالثقافة 

نبلللذ  مللله الي ط لللو الث افيلللو فلللي 
اليمديات

ا  تعتبققر المنطقققة الثقافيققة فققي السققعدي
منطقققة متشاملققة تقق  تشريسققها لوحتنققاء

ركقز ولقتشون المنطققة م. بالثقافة والننقون
قطب   عاع للثقافة العالميقة، بحيقث تسقت

الققزوار مققن مختلققف أنحققاء دولققة اإلمققارا  
العربيققة المتحققدة والمنطقققة والعققال  أجمقق  
مقققن خقققو  تنظقققي  عقققدد مقققن المعقققار  
، المتنقردة، وتققدي  مجموعقا  فنيقة دائمققة

والتنقققافة عقققرو  األداء، باإلضقققافة  لقققى 
.العديققد مققن النعاليققا  الثقافيققة األخققرو

ولقققتعشف التصقققامي  المبدعقققة لمققققرا  
قافيقة المؤلسا  الثقافية في المنطقة الث

بما في  لقك متحقف زايقد القوطني، واللقوفر
أبقققوظبي، الننقققون وجوجنهقققاي أبقققوظبي، 

ين المعمارية المميزة للقرن الحادي والعشر
لقتتشامل هق م المتقاحف، . وبأبهى  قورها

يققة وتتعققاون مقق  المؤلسققا  الننيققة والثقاف
ا  المحلية واإلقليمية بما فقي  لقك الجامعق

.والمراكز البحثية المختلنة

-نبللذ  ملله  اةللر  الث افللو ماليللياحو
أبوظبي

ي أبققوظب-تتققولى دائققرة الثقافققة والسققياحة 
حنققو وحمايققة تققراا وثقافققة  مققارة أبققوظبي 

هقققا والتقققرويج لمقوماتهقققا الثقافيقققة ومنتجات
ة السققياحية وتأكيققد مشانققة اإلمققارة العالميقق

دامة باعتبارها وجهة لياحية وثقافية مست
ا كمق. ومتميزة تثري حيقاة المجتمق  والقزوار

ي تتولى الدائرة قيادة القطاع السقياحي فق
ة اإلمارة والترويج لها دوليقاً كوجهقة لقياحي

مققن خقققو  تننيققق  العديققد مقققن األنشقققطة 
واألعما  التقي تسقتهدف القتقطاب القزوار

وترتشقققز ليالقققا  عمقققل . والمسقققتثمرين
الدائرة وخططها وبرامجها على حنو التراا 

يققة والثقافققة، بمققا فيهققا حمايققة المواققق  األثر
والتاريخيققة، وكقق لك تطققوير قطققاع المتققاحف
وفي مقدمتها  نشاء متحقف زايقد القوطني،

ر أبوظبي، ومتحقف اللقوفجوجنهاي ومتحف 
وتققدع  الهيكققة أنشققطة الننققون . أبققوظبي

ه  اإلبداعيققة والنعاليققا  الثقافيققة بمققا يسقق
فققة فققي  نتققاج بيكققة حيويققة للننققون والثقا

ب وتلعق. ترتقي بمشانقة التقراا فقي اإلمقارة
جام الهيكققة دوراً رئيسققياً فققي خلققم ا نسقق

و دارتقق  لتطققوير أبققوظبي كوجهققة لققياحية 
امل وثقافية و لك من خقو  التنسقيم الشق

.بين جمي  الشركاء
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