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بيان صحفي
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هيي ، و"مغامرة األزياء"أطلق متحف األطفال في اللوفر أبوظبي اليوم 
ة مغامرة تفاعلية تقوم على ألعاب مسيتوااة ميا األزيياء الخسيت  م

وتشييخ . فييي الق ييف الف يليية الخعروقيية فييي ااعييا  عيير  الختحييف
الخغامرة ع لة مراا ، تقوم ك  مرالة م ها على تحٍ  خيا  ي وقي 

.أعوام، ما خالل تجارب راخية تفاعلية10و4األطفال، ما بيا 

مييايو 31إليى 2019يوليييو 9وتجخيف هي ا الخغييامرة، التيي تختيي  ميا 
العياالال  ، ما بيا التعليم والترفي ، وذلك بغية تشجيف األطفال و2020

علييى اكتشييام مجخوعيية اللييوفر أبييوظبي الف يليية مييا خييالل تجييارب 
.اسيلة وجس ية وأخرى تشخ  الوساالط الختع دة

ي معااا تعليقيياع علييى افتتييا  متحييف األطفييال بحلتيي  الج ييي ة، اييال 
-محمااخ يفيفاام ا م،ااايس  يئاايا ثائاا و ا يااةاام  ا  اايا م 

اٍل ميا إدراكاع م ا ل ور التعليم وب اء الخعرفة في إنشاء أجي: "أبوظ،ي
ادرا  اادة الخستقب  في دولة اإلمارا  العربية الختح ة، نف ير بالخبي

يف ن  ااهيا يومياع التي ن لقها في مجال التعليم الثقافي، والتيي يتوسل
إن متحف األطفال في الليوفر أبيوظبي هيو خيير مثيال عليى. بع  يوم

الجهود التيي نبي لها إللهيام عقيول ال يغار ميا خيالل تعاييا اي راتهم 
." اإلب اعية وتفكيرهم ال ق ي وفهخهم للعالم ال ي يعيشون في

، أن ي  مخي  متحف ا فوة  أباوظ،ياباتيهمانويل ما جهت ، اعتبر 
متحف األطفال فيي الليوفر أبيوظبي بيا  أبيب  بخركيا هقيافي هيام"

 ة يخكيا فهو يق لم ل ا م  ة الختبار أفكيار ج يي. للف ون في الخ  قة
للختييااف أن تقيي مها للعيياالال  واألطفييال إلهييراء فخييولهم واسييت  ام

.  غارالتك ولوجيا الح يثة لتوفير محتوى ُيحاكي اهتخاما  الاوار ال

متحف األطفال ةي 
ا فوة  أبوظ،ي ُيطفق
اف مغام و تفاعفيم الكتش
تاييخ األزياء ةي ا فن

2019يو يو 9

2019يو يو 9–  اإلمايات ا ع بيم ا متحخو أبوظ،ي

يوليو وتجخف 9تفتح أبوابها في " مغامرة األزياء"
ما بيا التق يا  متع دة الوساالط والتجارب

التفاعلية في مغامرة لألطفال واأله  على ا 
سواء

تفاعفيممنصم يقميم 
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طفل ةي زّي محايب ةي قاعم األزياء
أبوظبي-داالرة الثقافة والسيااة  ©

إن متحف األطفال ةي "
ا فوة  أبوظ،ي هو يي  ميال
عفى ا جهوث ا تي ن،ذ ها 

إل هام عاول ا صغاي من يالل
تعزيز قخياتهم اإلبخاعيم 
 تفكي هم ا ناخي  ةهمهم

."ه فعا م ا ذي يعيشون ةي

معالي محخ  خليفة الخبارك، راليس داالرة 
أبوظبي-الثقافة والسيااة 

جخيف ُيخكا القول ه ا إن مغامرة األزياء هي أكثر برنامج مبتكر عخ  علي  الختحف، فهو ي
".ما بيا التعليم الراخي والتعليم التقلي ي البتكار تجربة استث االية

يم  ا تواصل   مخي و إثايو ا تعفةيفي يتهمونفويكاث ين في السياق عي  ، االت 
قي لم الليوفر فيخا تُغلق الخ ارس أبوابها خيالل ف ي  ال ييف، يُ : "ا يااةي ةي ا متحف

لفعالييا  فبرامج ا تشخ  ورش العخ  وا. أبوظبي مسااة آم ة للتعللم الخستخر والترفي 
أمييا برنامج ييا الج يي  بع ييوان مغييامرة . والخعيار  للعيياالال  واألطفيال مييا جخيييف األعخيار

طا  األزياء، فهو يجخف ما بيا اللعب الهادم وال يال، وذلك ما خالل سلسلة ما ال شيا
ض الق يف التي تشجف الاوار ال غار على اكتشام كيفية ت وير الخالبس واألزياء فيي بعي

م يسيتختعون الف يلة االستث االية، لُي ركوا كيف عابت م تلف الثقافا  عبير الع يور، وهي
".ب شاطا  داخلية مليئة بالخر  والتفاع 

ا  فيي على مر التاريخ، اختار الف يانون ب الية األزيياء والُحليي التيي سيترت يها الش  يي
التيي وآنغيرأعخالهم الف يلة، سواء أكانت رب ة الع ق التي ميلا  جان أوغست دومي ييك 

أوتاغيياواتلتييف اييول الع ييق لت يي  إلييى اليي اا، أو رداء الكيخونييو اليي ي يخيلييا أعخييال 
فاألنخاط واأللوان واألاخشة واألنسيجة تع يي الخشياه  لخحية ايول زميان . هيروبيغ 

.ولرهاالعخ  الف ي، وال بقة االجتخاعية والسياق السياسي وللش  يا  التي ي 

األطفييال الكتشييام األزييياء التييي اعتخيي ها الف ييانون إللبيياس " مغييامرة األزييياء"تيي عو 
ي رمايية ب  ياتهم في ا عهم الف يلة الخعروقة في ااعا  عر  الختحف والتفكير في

تلييك األزييياء، وذلييك مييا خييالل سييت مراايي  متكامليية م ييخخة خ ي يياع إلطييالق الع ييان 
.لخ يال  األطفال وإهراء فخولهم وتعايا ابهم للتعللم واسهم ال ق ي

هم فيي التيي تشيبههم، والتيي سيترافق( أفاتيار)يب أ الياوار بابتكيار الش  يية ال ياليية 
كخا يجخيف األطفيال ال قياط ميا. رالتهم ما خالل الع ي  ما مح ا  الوساالط الختع دة

خييالل سييوار يسييجل  عيي د ال قيياط التييي اييازوا عليهييا نتيجيية تفيياعلهم مييف الع ييي  مييا 
ا اإلبيارة وال ب  م. الش  يا  البارزة الخ ولرة في الق ف الف يلة الخعروقة في الختحف

إلى أن الاوار يعخلون في ك  مرالة على تحقيق مهخة مح دة تقوم على العثيور عليى
ة بييا مالبس أو الي ما خالل مجخوعة ما التح يا  التي تت ولع ما بيا ألعاب الخ ابق

. ال ور والتركيب أو معرفة الفرق بيا ال ور

ن بع  ذلك، يتابف األطفال مغامرتهم في ال يابق األول ميا متحيف األطفيال، اييو يجي و
عليى مالبس م ابقة لتلك التيي اكتشيفوها فيي الق يف الف يية، ليتخك يوا ميا االطيالع

.سبب اختيار الف ان لها

أعوام، فق  خ ص لهم الختحف مسااة مخيلاة تخيم 3أما بال سبة إلى األطفال ما دون 
خ  إليى جانيب ذليك، يشي. ألعاب تركيب بسي ة تقوم على است  ام التخاهيي  والي مى

واية متحف األطفال الج ي  رك ياع خااياع بالخ العية، ُم يالع عليى الخسيااة الراالعية الخفت
.  كتاب ودفتر للتلويا ليستختف األطفال بواتهم600تحت القبلة، يخم أكثر ما 

يكن ا صغاي
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ا  ُي كر أن الختحف يق لم، فيي إطيار برنامجي  الثقيافي السي وي، مجخوعية ميا ال شياط
خاريية التي تسخح للاوار باكتشام مجخوعتي  الف يلية ومعارقي  العالخيية وه  سيت  الخع

وتشييخ  هيي ا األنشيي ة جييوال  إربييادية وورش عخيي  ومحاقييرا  . مييا م رييور ج ييي 
وجلسا  اوارية وعرو  أفيالم ونهاييا  أسيبوع عاالليية وجيوال  ايول الختحيف بقيوارب 

.الكاياك

دخيول (. درهخياع 63)ال خول إلى متحيف األطفيال مجياني قيخا تي كرة دخيول الختحيف 
.عاماع 13الختحف مجاني لألطفال ما دون 

أو لحجيييا التييي اكر، ُيرجيييى زييييارة " مغيييامرة األزيييياء"لخايييي  ميييا الخعلوميييا  ايييول 
www.louvreabudhabi.ae  66 55 56 600 971+أو االت ال بالختحف على.

إن مغام و األزياء هي أكي  “
ب نامج م،تك  عمل عفيه 
ن ا متحف  ةهو يجمع ما بي
يم ا تعفيم ا  قمي  ا تعف
م ا تافيخي البتكاي تج ب

”استينائيم

، م ير متحف اللوفر أبوظبيراباتي مانوي  

زا يم ا ا اءو
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معفومات  فمح ي

معفومات ا ز اي
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ن،ذو عن متحف ا فوة  أبوظ،ي

أتييى متحييف اللييوفر أبييوظبي هخييرة اتفيياق 
اسييتث االي ُعقييي  بيييا اكيييومتي أبيييوظبي
وفرنسا، وا  عخ  على ت خيخ  الخه  س
الخعخيياري جييان نوفييي ، وفييتح أبوابيي  أمييام 
ر الجخهور في جايرة السيع يا  فيي نيوفخب

إن ت ييخيم الختحييف مسييتواى مييا . 2017
خيوء العخارة اإلسالمية التقلي ية، كخيا أن ال
. ال يوريتسل  ما ابت  الخ خة لي ثر بعاع

وا  تحيولل الختحيف، م ي  عامي  األول، إليى 
مسااة اجتخاعية فريي ة تجخيف الياوار فيي 

. جو ف ي وهقافي

يحتفييي  متحيييف الليييوفر أبيييوظبي باإلبييي اع 
العييالخي للبشييرية وييي عو الجخيياهير إلييى 

هيو و. تأمل  جيوهر اإلنسيانية بعييون التياريخ
يركلييا، مييا خييالل ميي هج اسييتحواذ األعخييال 
وت ريييم الخعييار ، علييى خلييق اييوار عبيير 

ري الثقافا ، وذلك عبر ا ص اإلبي اع البشي
.التي تتجاوز الحخارا  والخكان والامان

ويختلييك الختحييف مجخوعيية ف ييية م ق عيية 
ا ال رييير فييي الخ  قيية تغ ييي آالم السيي ي

ما التاريخ اإلنسياني، وهيي تشيخ  أدوا  
ا أهرية ما ع ور ما اب  التاريخ، وغيرهيا مي
ا  الق ييف األهرييية وال  ييو  ال ي ييية واللوايي

وتييي عم . التاري ييية والخ حوتيييا  الخعااييرة
مجخوعيية الخقت يييا  ال االخيية تشييكيلة مييا
األعخال الُخعارة ميا ابي  بيركاء الختحيف، 

مؤسسيية هقافييية ومتحفيياع عالخييياع مييا13
. فرنسا

فكيار وُيع  الليوفر أبيوظبي م  لية الختبيار األ
الج ييي ة فييي عييالم تسييودا العولخيية، كخييا 
ييي عم نخييو األجيييال القادميية مييا الخواهييب 

ويقييي م الختحيييف مجخوعييية . ورولاد الثقافييية
واسيييعة ميييا فييير  اليييتعللم والخشييياركة 
والترفيييي  عبييير معارقييي  ال وليييية وبرامجييي  

.ومتحف  ال ا  باألطفال

م أعل ت دولة اإلمارا  العربية الختحي ة العيا
فييي هيي ا السييياق، . عاميياع للتسييامح2019

يسييتخر اللييوفر أبييوظبي فييي العخيي  علييى 
تحقيييق رتيتيي  التييي تقييوم علييى تالاييي

امح الحخارا  وتعايا مبادئ االنفتيا  والتسي
.واألم  في العالم العربي

ن،ذو عن متحف ا فوة 

1793افتُتح متحف الليوفر فيي بياريس عيام 
وكييان الهيي م. بعيي  ايييام الثييورة الفرنسييية

فيا األساسي للختحف التعريف بإنتاجيا  ال
ا وا  زارا الع ي  ميا كبيار الف ياني. الخعاار

العيييالخييا مثييي  كوربييي  وبيكاسيييو وداليييي 
وغيرهم وأبي وا إعجيابهم باألعخيال األايلية 
الق يخييية، واست سييي وها وأنتجيييوا أعخييياالع 
أاييلية خاايية بهييم بييواي مييا األعخييال 

كان الختحيف فيي األاي  سيك اع . الخعروقة
ليوفر للعااللة الخالكة، ويعود ارتبياط متحيف ال
تُعي  و. بالتاريخ الفرنسي إليى هخانيية ايرون
تحفياع مقت يا  متحيف الليوفر، الي ي ُيعتبير م
هي عالخياع، األفخ  على مستوى العالم، و
اطق تُغ ي الع ي  ما الحقب الام ية والخ ي

. الجغرافيييية ميييا األميييريكيتيا إليييى آسييييا
ألييف ا عية ف ييية 38ويختليك متحييف الليوفر 

8م يي فة قييخا مجخوعييا  وموزعيية علييى 
ا  ومييا بيييا أبييرز مقت ييي. إدارا  ت سيييقية

متحييف اللييوفر، لوايية الخونييالياا الخشييهورة 
ح ال  يير الخجيي "عالخييياع، والتحفيية الف ييية 

ى التي تجس  آلهية ال  ير لي " ساموهريس
" في يييوس دي ميليييو"اليونيييانييا، وتخثيييال 
". يةالخيلوسيأفروديت "الخعروم أيخاع باسم 

ملييييون 10.2واييي  زار الختحيييف أكثييير ميييا 
، ويع  ما الختيااف 2017ب ص في العام 

.األكثر زيارة في العالم

: أواا  عخ  اللوفر أبوظبي

10السيييبت، األاييي ، الثالهييياء، واألربعييياء، •
. مساءع 8-اباااع 

.  مساءع 10-اباااع 10ال خيس والجخعة، •

ب  يتم بيف آخر ت كرة وتسجي  آخر دخول ا•
. دايقة ما موع  اإلغالق30

. يغلق الختحف أبواب  يوم االه يا•

درهخيياع 63سييعر تيي اكر دخييول الختحييف هييي 
لتي اكر سيعر ا(. بامالع قريبة القيخة الخخافة)

( فةبامالع قيريبة القيخية الخخيا)درهخاع 31.5
22و13للاوار الي يا تتيراو  أعخيارهم ميا بييا 

ولية عاماع، والعامليا في ا ياع التعلييم فيي د
اإلميييارا  العربيييية الختحييي ة، وأفيييراد ال ييياام 

الي خول مجياني ألعخياء . العسكري اإلماراتي
، واألطفيال ميا دون سيا "أا ااء الفا"برنامج 

عاماع، وأعخاء الخجلس العيالخي للختيااف13
(ICOM ) والخجلس الي ولي للخعيالم والخواايف
(ICOMOS )ن ال حافييا، والاوار الي ي يحخليو

ار ت كرة لورش العخ  وفعاليا  الخسير ، والياو
.ما أاحاب الهخم مف مرافق

كرو+ هوفتات وير / أبوظبي –داالرة الثقافة والسيااة © 
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ن،ذو عن  كا م متا ف ة ن ا 

تم إنشاء وكالية متيااف فرنسيا فيي العيام 
ب يياءع علييى االتفيياق الحكييومي بيييا 2007

أبوظبي وفرنسا، وهيي تشيكل  م ي  عشير
يا في س وا  الة وا  راليسية بيا البل 

.ن اق إنجاز متحف اللوفر أبوظبي

ايي لمت الوكاليية م يي  تأسيسييها الخسيياع ة
وال بييييرة لتييييوفير خيييي ما  االستشييييارا  
للجهييا  ذا  العالايية فييي دوليية اإلمييارا  
:العربييية الختحيي ة فييي الخجيياال  التالييية

الخسييياهخة فيييي وقيييف البيييرامج العلخيييية 
ف والثقافيية، والخشيياركة فيي ت ريييم الوايي
ك الخ هجي لخقت يا  الختحيف بخيا فيي ذلي

الخعلومييا  الخ   يية لالفتييا  ومشيياريف
الوسيياالط الختعيي دة، إلييى جانييب ت سيييق 
بييرامج األعخييال الُخعييارة مييا الخجخوعييا  
الفرنسيييية وت رييييم الخعيييار  العالخيييية، 
والخساهخة في إنشاء مجخوعة الخقت يا 

بي الف ية ال االخة ودعم متحف الليوفر أبيوظ
القييوانيا العاميية لايييارة/فييي وقييف األنرخيية

.  الختحف

تسييتخر الوكاليية اين فييي أداء مهختهييا فييي 
ريب اللوفر أبوظبي بع  افتتاا  ما خالل ت 

طيياام عخيي  الختحييف، وت سيييق عخليييا  
10اإلعييارة مييا الختييااف الفرنسييية لخيي ة 

سيي وا  وت ريييم الخعييار  العالخييية علييى 
.  عاماع 15م ى 

يا تشكل  وكالة متااف فرنسا الة وا  بي
الليييوفر أبيييوظبي والخؤسسيييا  الثقافيييية 

س، متحف اللوفر في باري: األخرى الشريكة
، أورسييي ، ومتحييف بومبييي وومركييا جييور  

ا مكتبية فرنسي"، واورانجيريي ال دىومتحف 
، "جاك بييراك–برانليمتحف "، و"الوط ية

" رالق يير الكبييي-اتحياد الختييااف الوط ييية "و

(RMNGP)،ومتحييييف "ا يييير فرسيييياي"و ،
الختحيييييف اليييييوط ي للف يييييون )جيخيييييي  
" متحييف كلييوني"، إلييى جانييب (ايسيييوية

، (الختحيييف اليييوط ي للع يييور الوسييي ى)
، "متحيييييف رودان"، و"م رسييييية الليييييوفر"و
، ومتحييف "بييامبوردو ناسيييونالدوميييا "و

ف الختحي"األزياء والخ سوجا  في باريس، و
، "سييييييفر وليخيييييو -اليييييوط ي لل يييييام 

سيان جيرميان او-الختحف الوط ي لآلهار "و
ع ييية ، والهيئيية الخ"فونتي بلييوا يير "، و"الي

بتسيييير بييؤون الخختلكييا  والخشييروعا 
(.OPPIC)العقارية الخت لة بالثقافة 

ن،اااذو عااان ا منطاااام ا يااةيااام ةاااي 
ا  عخيات

ا  تعتبيير الخ  قيية الثقافييية فييي السييع ي
م  قيية متكامليية تييم تكريسييها لالاتفيياء

ركيا وسيتكون الخ  قية م. بالثقافة والف يون
ق ب إبعاع للثقافة العالخيية، بحييو تسيت

اليياوار مييا م تلييف أنحيياء دوليية اإلمييارا  
العربييية الختحيي ة والخ  قيية والعييالم أجخييف 
ميييا خيييالل ت رييييم عييي د ميييا الخعيييار  
، الختفيردة، وتقي يم مجخوعيا  ف يية داالخيية

واستخيييافة عيييرو  األداء، باإلقيييافة إليييى 
.الع ييي  مييا الفعاليييا  الثقافييية األخييرى

وسيييتعكس الت ييياميم الخب عييية لخقيييرا  
قافيية الخؤسسا  الثقافية في الخ  قة الث

بخا في ذليك متحيف زايي  اليوط ي، والليوفر
أبيييوظبي، الف يييون وجوج هيييايمأبيييوظبي، 

يا الخعخارية الخخياة للقرن الحادي والعشر
سيتتكام  هي ا الختيااف، . وبأبهى ايورها

ييية وتتعيياون مييف الخؤسسييا  الف ييية والثقاف
ا  الخحلية واإلاليخية بخا فيي ذليك الجامعي

.والخراكا البحثية الخ تلفة

-عاان ثائاا و ا يااةاام  ا  اايا من،ااذو 
أبوظ،ي

ي أبييوظب-تتييولى داالييرة الثقافيية والسيييااة 
افييو واخاييية تييراف وهقافيية إمييارة أبييوظبي 

هيييا والتيييرويج لخقوماتهيييا الثقافيييية وم تجات
ة السيييااية وتأكييي  مكانيية اإلمييارة العالخييي

 امة باعتبارها وجهة سيااية وهقافية مست
ا كخي. ومتخياة تثري ايياة الخجتخيف والياوار

ي تتولى ال االرة ايادة الق اع السييااي في
ة اإلمارة والترويج لها دوليياع كوجهية سييااي

مييا خيييالل ت فيييي  الع ييي  ميييا األنشييي ة 
واألعخال التيي تسيته م اسيتق اب الياوار

وترتكيييا سياسيييا  عخييي  . والخسيييتثخريا
ال االرة وخ  ها وبرامجها على افو التراف 

ييية والثقافيية، بخييا فيهييا اخاييية الخوااييف األهر
والتاري ييية، وكيي لك ت ييوير ا يياع الختييااف
وفي مق متها إنشاء متحيف زايي  اليوط ي،

ر أبوظبي، ومتحيف الليوفجوج هايمومتحف 
وتيي عم الهيئيية أنشيي ة الف ييون . أبييوظبي

هم اإلب اعييية والفعاليييا  الثقافييية بخييا يسيي
فيية فييي إنتييا  بيئيية ايوييية للف ييون والثقا

ب وتلعي. ترتقي بخكانية التيراف فيي اإلميارة
جام الهيئيية دوراع راليسييياع فييي خلييق االنسيي

وإدارتيي  لت ييوير أبييوظبي كوجهيية سيييااية 
ام  وهقافية وذلك ما خيالل الت سييق الشي

.بيا جخيف الشركاء
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