
 
 بيان صحفي

 .هنايمكنكم تحميل صور عالية الجودة مع ملف قائمة الصور والشرح عنها 

 

 مهرجان "شعاع النور" السنوي يضيء اللوفر أبوظبي

 ديسمبر 11في 
 

 فاء بهندسته المعمارية المتميّزةيطلق المتحف فعاليات تمتد على أسبوع لالحت

 وبموسمه الثقافي الثاني "تباُدل فتفاُعل"

الموسيقى ديسمبر، بالحياة مع  15و 11ستنبض أروقة المتحف، في إطار المهرجان السنوي الذي سيمتد ما بين 

الرقصات التقليدية، ورقصات البريك دانس، والخدع البصرية والعديد من النشاطات األخرى، منها مجانية وأخرى و
 مدفوعة

، وهو "شعاع النور"ظبي اليوم عن برنامج مهرجان اللوفر أبو متحف أعلن :2018نوفمبر  22أبوظبي، 
الثاني الثقافي  هموسممتحف ولل المعمارية هندسةويحتفي بال أسبوع يمتد على عروض فنيّةمهرجان 

فعاليات مجانية  2018 نوفمبر 15إلى  11، الذي يستمر من سيشمل المهرجانبعنوان "تباُدل فتفاُعل". و
التراثية من العروض  على التبادل الثقافي والحضاري من خالل سلسةيسلّط الضوء وأخرى مدفوعة، وهو 

بث ، ومجموعة القطع الفنيّة في المتحفانين ولقاءات فنية بين الفنعبر ، والتقليدية من مختلف القارات
جديدة مع  لالستمتاع بتجاربتوفير الفرص للزوار فضالً عن العديد من المساحات تحت القبة،  الحياة في

 العائلة واألصدقاء.

طيف وعرض فرقة الباليه الملكية في كمبوديا، وسيشمل المهرجان عرض رقصة الخمير التقليدية تقّدمه 
 هندي زهرةللفنانة حفل و، الذي يشمل مختلف أنواع الرقصات صراع حلبة الرقصويتيّن ساجليو، إلالشبح 

 رقصات مصرية تقليدية تعود إلى زمن الفراعنةإلى جانب ، ""هومالند ّدم فيه أغنيات من ألبومها األخيرتق
 300 فيه الفنانونيحوّل الذي الترحال وعرض ، يقّدمه مركز مدحت فوزي حلقات رجال النيلفي عرض بعنوان 

 الذي تقّدمه فرقة مبارك العتيبة. ، وعرض العيالةعصا إلى مخلوق خشبي متحرك يجول المتحف

في هذا السياق، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: "بعد أن تكلل عامنا األول بالنجاح، يأتي 
مهرجان شعاع النور لتوسيع نطاق الحوار الثقافي الذي يسعى اللوفر أبوظبي إلى تعزيزه في قاعات 

لفنيّة التي ستبث الحياة عرضه، وذلك من خالل تسليط الضوء على هذا الحوار عبر مجموعة من العروض ا
في مختلف زوايا المتحف. وال بد من اإلشارة إلى أننا ال نحتفي فقط بالثقافات القديمة، بل ندعم اإلبداع 

 ".لفنون من حول العالمالمعاصر لمختلف أنواع ا

ة المدرجة على قائم ،فرقة الباليه الملكية في كمبودياتنطلق فعاليات هذا المهرجان مع عرض تقّدمه 
أكثر من وهي لخمير، رقصة المنظمة اليونسكو، والتي ستقّدم الشفهي الالمادي لإلنسانية التراث 

الرقصات رقيًّا في العالم. ستقّدم الفرقة تحية للنحات الفرنسي الشهير أوغوست رودان، عبر عرض بعنوان 
. ُيذكر المدير الفني جان هيرفيه فيدال ل على تقديمهاعم   "تحوّل"، وهو عبارة عن قصة األميرة فادانا دفي

، في خالل عرض في مسرح 1906أن رودان التقى فرقة الباليه الملكية في كمبوديا في باريس في العام 
"بري كاتالن"، حيث شكّلت راقصات الفرقة مصدر إلهام للوحات الراقصات التي رسمها باأللوان المائية. 

في اللوفر أبوظبي. يمكن  مساًء في بالزا المسرح 8سمبر الساعة دي 12و 11وستقّدم الفرقة العرض في 
درهم )يتضمن ضريبة القيمة المضافة(. السن األدنى  100شراء التذاكر عبر موقع المتحف اإللكتروني بسعر 

ظهراً في  2ديسمبر الساعة  11في تترافق مع العرض ورشة عمل مجانية  أعوام. 8الموصى به للحضور 
 األطفال.استديو متحف 

https://www.dropbox.com/sh/gnfb0b4whckd19p/AABDe_DWf1pbMVIDqR6iuuZba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gnfb0b4whckd19p/AABDe_DWf1pbMVIDqR6iuuZba?dl=0


 
يرى من خاللها الزوار أطياف  يشمل خدعاً بصرية الذيطيف الشبح  عرض فيقّدم، إتيين ساغليو أما

فهذا العرض المذهل يأخذ المشاهد إلى عالم من الخيال. أشباح تجول في المكان، بشكل مثير للفضول. 
 13مساًء في  7.30ديسمبر، والساعة  12و 11 مساًء يومي 7.30و 6.30يبدأ هذا العرض المجاني الساعة 
  ديسمبر في حديقة اللوفر أبوظبي.

يتواجه الثقافات حين لتقي تس إذ ،صراع حلبة الرقصديسمبر، ستشتعل أرض المتحف في  13في 

مع  كارمن مهنرتوقد عملت  الباليه مع رقصات البريك دانس والرقص المعاصر تحت قبة المتحف الشهيرة.

فريق راقصي "ذو ساكسونز" لتصميم هذا العرض الذي يقوم على فكرة الصراع بين مختلف أنواع الرقص. 

يبدأ العرض، الذي يقّدمه الفنان الكوميدي اإلماراتي عبد هللا القصاب والفرنسي مالك موجوي، في تمام 

عبر موقع المتحف اإللكتروني يمكن شراء التذاكر مساًء في بالزا المسرح في اللوفر أبوظبي.  8الساعة 

ُيذكر أن عاماً.  12السن األدنى الموصى به للحضور درهم )يتضمن ضريبة القيمة المضافة(.  100بسعر 

"بالن بي"  وكالةمن  ،آن شميدتوآنا بروندل، وكارمن مهنرت،  إنتاج وتوزيعمن  صراع حلبة الرقصعرض 

 صباحاً في بالزا المسرح. 11ديسمبر الساعة  12في  يترافق العرض مع ورشة عمل مجانية. لعروض األداء

 14مسرح اللوفر أبوظبي في حفل سُتحييه في  هندي زهرةكما ستعتلي الفنانة الفرنسية المغربية 
 جوائز العالمية من ألبومها األخيرفيه مجموعة من أغاني الجاز والبلوز التي حازت العديد من ال قّدمديسمبر ت

مساًء  8هي قصيدة غنائية موّجهة إلى وطنها المغرب. يبدأ الحفل في تمام الساعة بعنوان "هومالند"، و
درهم  100يمكن شراء التذاكر عبر موقع المتحف اإللكتروني بسعر في بالزا المسرح في اللوفر أبوظبي. 

 عاماً. 12)يتضمن ضريبة القيمة المضافة(. السن األدنى الموصى به للحضور 

ديسمبر، وهو  15و 14يومي  حلقات رجال النيلعرض  مركز فوزي مدحتم إلى جانب ذلك، سيقدّ 
تقوم على فنون العصا المعروفة باسم التحطيب  زمن الفراعنةرقصات مصرية تقليدية تعود إلى عرض يجمع 

ُيذكر أنه تم تصميم هذا العرض في متحف كي . فوزي لفنون العصا بملوي مدحت مركزالتي يتميّز بها 
، وقد عمل على تصميمه كل من داليا العبد، ومدير 2018في باريس في مارس  جاك شيراك – برانلي

والمخرج الفرنسي المقيم في مصر هنري جول جوليان، وكاميل موبلو  ،حسن الجريتلىشركة الورشة 
يمكن مساًء في مسرح اللوفر أبوظبي.  6يبدأ العرض في تمام الساعة المقيم في مارسيليا في فرنسا. 

درهم )يتضمن ضريبة القيمة المضافة(. السن األدنى  100شراء التذاكر عبر موقع المتحف اإللكتروني بسعر 
صباحاً في  11ديسمبر الساعة  15يترافق العرض مع ورشة عمل مجانية في  أعوام. 8الموصى به للحضور 

 المسرح.

يوهان في هذا العرض، يبتكر  لمتحف.طريقه في أروقة االترحال  ديسمبر أيضاً سيشق عرض 15و 14في 
، من مؤسسي "سيركس أو"، مخلوقاً خشبياً متحركاً، ينبض بالحياة ويتحول إلى شكل جديد كل لو غيلرم

ساعة، وذلك من دون أي مسامير أو براغٍ أو مادة الصقة أو حبال. فالضغط البسيط للعصي الخشبية التي 
هو السبب وراء تماسك العمل. وسيدير يوان غيلرم مخلوقه يبلغ طولها ثالثة أمتار على بعضها البعض 

متر  300الخشبي بمساعدة عشرة مساعدين وتسعة متطوعين من الحضور. وسيمتد هذ العمل على 
مربع ويصل ارتفاعه إلى أربعة أمتار. ُيذكر أنه تم تصميم هذا العرض للمرة األولى خصيصاً من أجل "ال نوي 

حضور العرض مجاني عند شراء تذكرة دخول المتحف، ما بين يون في باريس. " في ساحة بانت2014بالنش 
 مساًء تحت قبة اللوفر أبوظبي وفي حديقته. 6ظهراً و 12الساعة 

لمزيد من المعلومات حول مهرجان شعاع النور، ولشراء التذاكر أو التسجيل للفعاليات، تفضلوا بزيارة 

 www.louvreabudhabi.ae  971 600 56 55 66أو االتصال باللوفر أبوظبي على+. 

 

 -انتهى-

 

http://www.louvreabudhabi.ae/
tel:+971%20600%2056%2055%2066


 
 جدول الفعاليات

 

 مهرجان شعاع النور

 عنوان العرض الفعالية #
 11الثالثاء 

 ديسمبر
 12 األربعاء

 ديسمبر
 13الخميس 

 ديسمبر
 14الجمعة 
 ديسمبر

 15السبت 
 ديسمبر

 تحت قبة المتحف، بجانب تمثال رودان
     

 عيالةالفرقة  عرض 1
16:15 – 16:00 
17:15 – 17:00 

16:15 – 16:00 
17:15 – 17:00 

16:15 – 16:00 
17:15 – 17:00 

16:15 – 16:00 
17:15 – 17:00 

16:15 – 16:00 
17:15 – 17:00 

      الطابق األول -متحف األطفال

 ورشة عمل 2
فرقة الباليه  -ورشة رسم

 الملكية في كمبوديا
15:00 - 14:00 

    

 بالزا المسرح
     

 عرض 3
فرقة الباليه الملكية في 

 كمبوديا
21:30 - 20:00 21:30 - 20:00 

   

 رقصات ورشة عمل 4
 

15:00 - 14:00 
   

 الرقصصراع حلبة  عرض 5
  

22:20 - 20:00 
  

 هومالند -حفل هندي زهرة عرض 6
   

21:20 - 20:00 
 

   المسرح
     

 14:00 - 15:00     إيقاعات ورشة عمل 7

 حلقات رجال النيل عرض 8
   

19:15 - 18:00 19:15 - 18:00 

 الحديقة/ تحت القبة
     

 إيتيّن ساجليو  -طيف الشبح عرض متنّقل 9
18:50 – 18:30 
19:50 – 19:30 

18:50 – 18:30 
19:50 – 19:30 

19:50 – 19:30 
  

 الترحال عرض متنّقل 10
   

18:00 - 12:00 18:00 - 12:00 

 

 ورش العمل

 مجانية 

 يمكن الحجز عبر الموقع اإللكتروني أو من مكتب بيع التذاكر في المتحف حتى بدء العرض 

  مباشرة ومجاناً من مكتب بيع التذاكريمكن للزوار الذين يزورون المتحف الحجز 

 

 العروض المدفوعة

  درهم )يشمل ضريبة القيمة المضافة( 100سعر البطاقة 

  في المئة ألعضاء برنامج "أصدقاء الفن"، وأفراد القوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية  20خصم

 في الدولةأعضاء الطاقم التعليمي عاماً، و 22إلى  5المتحدة، والزوار من عمر 

 يمكن الحجز عبر الموقع اإللكتروني أو من مكتب بيع التذاكر في المتحف حتى بدء العرض 

 

 العروض المتنّقلة

 )مجانية عند إبراز تذكرة دخول المتحف )داخل اللوفر أبوظبي 

 )مجاني لجميع الزوار، من دون الحاجة إلى تذاكر دخول )حديقة اللوفر أبوظبي 



 
 معلومات الزوار

 10مساًء. الخميس والجمعة،  8 -صباحاً  10أوقات عمل اللوفر أبوظبي: السبت، األحد، الثالثاء، واألربعاء، 

دقيقة من موعد اإلغالق. يغلق المتحف  30مساًء. يتم بيع آخر تذكرة وتسجيل آخر دخول قبل  10 -صباحاً 

 العطالت الرسمية. أبوابه يوم االثنين. تتغيّر ساعات العمل في خالل شهر رمضان وبعض

درهماً  30٪ ضريبة القيمة المضافة(. سعر التذاكر 5درهماً )إضافة إلى  60سعر تذاكر دخول المتحف هي 

عاماً، والعاملين في  22و 13% ضريبة القيمة المضافة( للزوار الذين تتراوح أعمارهم ما بن 5)إضافة إلى 

وأفراد الطاقم العسكري اإلماراتي. الدخول مجاني ألعضاء قطاع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 (ICOM) عاماً، وأعضاء المجلس العالمي للمتاحف 13برنامج "أصدقاء الفن"، واألطفال ما دون سن 

والصحافيين، والزوار الذي يحملون تذكرة لورش العمل  (ICOMOS) والمجلس الدولي للمعالم والمواقع

 من أصحاب الهمم مع مرافق.وفعاليات المسرح، والزوار 

 

، وتويتر )Louvre Abu Dhabi(يمكنكم متابعة اللوفر أبوظبي من خالل حساب الفيسبوك 

)LouvreAbuDhabi@( ،وانستغرام )LouvreAbuDhabi@( اللوفر_أبوظبي#   

 

 اللوفر أبوظبي متحف عن نبذة

أتى متحف اللوفر أبوظبي ثمرة اتفاق استثنائي ُعقد بين حكومتي أبوظبي وفرنسا، وقد عمل على 

. 2017الجمهور في جزيرة السعديات في نوفمبر تصميمه المهندس المعماري جان نوفيل، وفتح أبوابه أمام 

إن تصميم المتحف مستوحى من العمارة اإلسالمية التقليدية، كما أن الضوء يتسلل من قبته الضخمة لينثر 

شعاع النور. وقد تحوّل المتحف، منذ عامه األول، إلى مساحة اجتماعية فريدة تجمع الزوار في جو فني 

  .وثقافي

أبوظبي باإلبداع العالمي للبشرية ويدعو الجماهير إلى تأمّل جوهر اإلنسانية بعيون  يحتفل متحف اللوفر

التاريخ. وهو يركّز، من خالل منهج استحواذ األعمال وتنظيم المعارض، على خلق حوار عبر الثقافات، وذلك 

 .عبر قصص اإلبداع البشري التي تتجاوز الحضارات والمكان والزمان

ة فنية منقطعة النظير في المنطقة تغطي آالف السنين من التاريخ اإلنساني، ويمتلك المتحف مجموع

وهي تشمل أدوات أثرية من عصور ما قبل التاريخ، وغيرها من القطع األثرية والنصوص الدينية واللوحات 

قبل التاريخية والمنحوتات المعاصرة. وتدعم مجموعة المقتنيات الدائمة تشكيلة من األعمال الُمعارة من 

  .مؤسسة ثقافية ومتحفاً عالمياً من فرنسا 13شركاء المتحف، 

وُيعد اللوفر أبوظبي منصّة الختبار األفكار الجديدة في عالم تسوده العولمة، كما يدعم نمو األجيال القادمة 

من المواهب وروّاد الثقافة. ويقدم المتحف مجموعة واسعة من فرص التعلّم والمشاركة والترفيه عبر 

 .ارضه الدولية وبرامجه ومتحفه الخاص باألطفالمع

 

https://www.facebook.com/LouvreAbuDhabi
https://twitter.com/LouvreAbuDhabi
http://instagram.com/LouvreAbuDhabi


 
 نبذة عن وكالة متاحف فرنسا 

بناًء على االتفاق الحكومي بين أبوظبي وفرنسا، وهي  2007تم إنشاء وكالة متاحف فرنسا في العام 

 تشكّل منذ عشر سنوات صلة وصل رئيسية بين البلدين في نطاق إنجاز متحف اللوفر أبوظبي.

منذ تأسيسها المساعدة والخبرة لتوفير خدمات االستشارات للجهات ذات العالقة في دولة  قّدمت الوكالة

اإلمارات العربية المتحدة في المجاالت التالية: المساهمة في وضع البرامج العلمية والثقافية، والمشاركة 

ومشاريع الوسائط في تنظيم الوصف المنهجي لمقتنيات المتحف بما في ذلك المعلومات المخصصة لالفتات 

المتعددة، إلى جانب تنسيق برامج األعمال الُمعارة من المجموعات الفرنسية وتنظيم المعارض العالمية، 

والمساهمة في إنشاء مجموعة المقتنيات الفنية الدائمة ودعم متحف اللوفر أبوظبي في وضع 

  .األنظمة/القوانين العامة لزيارة المتحف

داء مهمتها في اللوفر أبوظبي بعد افتتاحه من خالل تدريب طاقم عمل المتحف، تستمر الوكالة اآلن في أ

 15سنوات وتنظيم المعارض العالمية على مدى  10وتنسيق عمليات اإلعارة من المتاحف الفرنسية لمدة 

 عاماً. 

تحف تشكّل وكالة متاحف فرنسا صلة وصل بين اللوفر أبوظبي والمؤسسات الثقافية األخرى الشريكة: م

اللوفر في باريس، ومركز جورج بومبيدو، ومتحف أورسيه، ومتحف دى ال اورانجيريه، و"مكتبة فرنسا 

، و"قصر (RMNGP) "القصر الكبير -جاك شيراك"، و"اتحاد المتاحف الوطنية  –الوطنية"، و"متحف برانلي 

وني" )المتحف الوطني فرساي"، ومتحف جيميه )المتحف الوطني للفنون اآلسيوية(، إلى جانب "متحف كل

للعصور الوسطى(، و"مدرسة اللوفر"، و"متحف رودان"، و"دومين ناسيونال دو شامبور"، ومتحف األزياء 

سان  -سيفر وليموج"، و"المتحف الوطني لآلثار  -والمنسوجات في باريس، و"المتحف الوطني للخزف 

شؤون الممتلكات والمشروعات العقارية المتصلة جيرمان او الي"، و"قصر فونتينبلو"، والهيئة المعنية بتسيير 

  .(OPPIC) بالثقافة

 

 نبذة عن المنطقة الثقافية في السعديات

منطقة متكاملة تم تكريسها لالحتفاء بالثقافة والفنون. وستكون  المنطقة الثقافية في السعدياتتعتبر 

المنطقة مركز إشعاع للثقافة العالمية، بحيث تستقطب الزوار من مختلف أنحاء دولة اإلمارات العربية 

المتحدة والمنطقة والعالم أجمع من خالل تنظيم عدد من المعارض المتفردة، وتقديم مجموعات فنية دائمة، 

ة عروض األداء، باإلضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية األخرى. وستعكس التصاميم المبدعة واستضاف

، اللوفر أبوظبي، وف زايد الوطنيمتحلمقرات المؤسسات الثقافية في المنطقة الثقافية بما في ذلك 

 ، الفنون المعمارية المميزة للقرن الحادي والعشرين وبأبهى صورها. ستتكامل هذهيجوجنهايم أبوظبو

المتاحف، وتتعاون مع المؤسسات الفنية والثقافية المحلية واإلقليمية بما في ذلك الجامعات والمراكز 

 البحثية المختلفة.

 

 

http://www.saadiyatculturaldistrict.ae/ar/
http://www.saadiyatculturaldistrict.ae/ar/
http://www.saadiyatculturaldistrict.ae/en/saadiyat-cultural-district/zayed-national-museum/
http://www.saadiyatculturaldistrict.ae/ar/saadiyat-cultural-district/louvre-abu-dhabi/
http://www.saadiyatculturaldistrict.ae/ar/saadiyat-cultural-district/louvre-abu-dhabi/
http://www.saadiyatculturaldistrict.ae/en/saadiyat-cultural-district/guggenheim-abu-dhabi/


 
 أبوظبي -دائرة الثقافة والسياحةنبذة عن 

أبوظبي حفظ وحماية تراث وثقافة إمارة أبوظبي والترويج لمقوماتها الثقافية  -تتولى دائرة الثقافة والسياحة 

ومنتجاتها السياحية وتأكيد مكانة اإلمارة العالمية باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة تثري 

لسياحي في اإلمارة والترويج لها دولياً كوجهة حياة المجتمع والزوار. كما تتولى الدائرة قيادة القطاع ا

سياحية من خالل تنفيذ العديد من األنشطة واألعمال التي تستهدف استقطاب الزوار والمستثمرين. وترتكز 

سياسات عمل الدائرة وخططها وبرامجها على حفظ التراث والثقافة، بما فيها حماية المواقع األثرية 

اع المتاحف وفي مقدمتها إنشاء متحف زايد الوطني، ومتحف جوجنهايم والتاريخية، وكذلك تطوير قط

أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي. وتدعم الهيئة أنشطة الفنون اإلبداعية والفعاليات الثقافية بما يسهم في 

ق إنتاج بيئة حيوية للفنون والثقافة ترتقي بمكانة التراث في اإلمارة. وتلعب الهيئة دوراً رئيسياً في خل

االنسجام وإدارته لتطوير أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية وذلك من خالل التنسيق الشامل بين جميع 

 الشركاء. 

  

 متحف اللوفر نبذة عن

بعد قيام الثورة الفرنسية. وكان الهدف األساسي للمتحف  1793افتُتح متحف اللوفر في باريس عام 

يد من كبار الفنانين العالميين مثل كوربه وبيكاسو ودالي التعريف بإنتاجات الفن المعاصر. وقد زاره العد

وغيرهم وأبدوا إعجابهم باألعمال األصلية القديمة، واستنسخوها وأنتجوا أعماالً أصلية خاصة بهم بوحي من 

األعمال المعروضة. كان المتحف في األصل سكناً للعائلة المالكة، ويعود ارتباط متحف اللوفر بالتاريخ 

لى ثمانية قرون. وتُعد مقتنيات متحف اللوفر، الذي ُيعتبر متحفاً عالمياً، األفضل على مستوى الفرنسي إ

العالم، وهي تُغطي العديد من الحقب الزمنية والمناطق الجغرافية من األمريكيتين إلى آسيا. ويمتلك 

ومن بين أبرز  إدارات تنسيقية. 8ألف قطعة فنية مصنفة ضمن مجموعات وموزعة على  38متحف اللوفر 

مقتنيات متحف اللوفر، لوحة الموناليزا المشهورة عالمياً، والتحفة الفنية "النصر المجنح ساموثريس" التي 

تجسد آلهة النصر لدى اليونانيين، وتمثال "فينوس دي ميلو" المعروف أيضاً باسم "أفروديت الميلوسية". وقد 

 ، ويعد من المتاحف األكثر زيارة في العالم.2017مليون شخص في العام  8,1زار المتحف أكثر من 

 

 


