
 
 
 

  منطقةفي  الالمحدود  والفضول  لالكتشاف  جدید موطن: أبوظبي فینومینا الب تیم
 الثقافیة السعدیات
 

 ب العالمیة للفنون من تیم ال الحواس لألعمال الفنیة التجریبیة  متعددتفاعلي استكشاف  
 

تقدم تجارب  ة ثقافیةعلى سمعة أبوظبي كحاضن أحدث إضافة إلى منطقة السعدیات الثقافیة ترتكز 
 واإلبداع ملھمة وفریدة من نوعھا تحفز االبتكار

 
األصلي  تیم الب أعمال فنیة آسرة استناًدا إلى مفھوم و رؤیة معماریة لعرض   مساحة فنیة جدیدة

 للظواھر البیئیة
 

 2024المنصة اإلبداعیة الجدیدة في عام من المتوقع اكتمال بناء 
 

المنصة اإلبداعیة   نكشفت أبوظبي النقاب ع  :2022یونیو    23أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة،  
تجارب تقّدم  ،  حدودتكون موطنًا للفضول الالم لكنقطة جذب فریدة  تیم الب فینومینا أبوظبي"  الجدیدة "

 في أبوظبي.  فریدة من نوعھا فنیة، أصلیة ومتغیرة باستمرار، 
 

، لیكون  2024اختیار تیم الب فینومینا أبوظبي، والذي من المقرر أن یكتمل بناؤه بحلول عام  تم  وقد  
، زواره مساحة ملھمة عند التقاء الفنون والتكنولوجیا، مما سیثیر الفضول والخیال واإلبداع لدى جمیع  

  17000تھ  ، ضمن مبنى تبلغ مساحمنطقة السعدیات الثقافیة   تجاربكأحدث تجربة جاذبة تُضاف إلى  
في أبوظبي، قائمة على نتائج   كثر تفرداً ، ستكون األمثیل لھا  بأعمال تركیبیة استثنائیة المترا مربعاً،  

 .عملیة واسعة من البحث والتطویر
 

أبوظبي شراكة مع شركة میرال، الشركة الرائدة في مجال إنشاء    –وقد أبرمت دائرة الثقافة والسیاحة  
الوجھات والتجارب في اإلمارة، لتطویر مفھوم التجربة والھندسة المعماریة والمرافق، جنبًا إلى جنب  

التخمع الشریك اإلبداعي الشھیر عالمیا "تیم الب"،   الفنیة متعددة  صصات من طوكیو، المجموعة 
 فریدة. الفنیة تھا الرؤیب المعروفة

 
متحفي اللوفر   إلى جانبسیتمركز تیم الب فینومینا أبوظبي  تعزیزاً لمكانة أبوظبي كمركز ثقافي رائد،  

یمثّل ھذا و.  من المعالم الرئیسیة ضمن منطقة السعدیات الثقافیة  ما وغیرھ  أبوظبي وغوغنھایم أبوظبي
األیقونیة بتصمیمھ    المشروع وعمارتھ  الفني  واإلبداع، ،  الھیكلي  والثقافة  التاریخ  بین  خالقا  التقاًء 

 وتجربة إبداعیة فریدة من نوعھا.مبتكرة مصطحباً الزائرین في رحلة 
 



عبر مفھوم تیم الب الجدید للظواھر البیئیة،  االستعداد الكلي لالنغماس في رحلة    وسیتطلب من الزوار
یتم إنشاء األعمال الفنیة الممیزة وتشكیلھا من خالل البیئة  للعالم من حولنا.    اً دیدج  اً منظور  والذي یقّدم

تصورھا  تم  التي  نوعھا،  من  والفریدة  المتكیفة  المعماریة  الھندسة  المختلفة.  الظواھر  تنتج  التي 
فریق  قبل  من  الیابان،    وتصمیمھا  من  قبل تیم الب  من  تنفیذھا  من    المعماریة ھندسة  لل  إم زي  وتم 

ً أبوظبي، مصم ، تلعب دوًرا مھًما في تقدیم األعمال الفنیة مع بیئة لتیم الب فینومینا أبوظبي  حصریًا   ما
، تتغیر زائر  ستكون التجربة فریدة لكل  تتطور بحریة وعضویة، كما لو كانت أشكاًال للحیاة نفسھا.

 فیھ حدود خیالھم.ود، ویتجاوزون الزوار مكاناً یحفز فضولھم الالمحد ث یكتشف، حیمع كل زیارة
 

بعد أن ابتكروا أعماالً فنیةً باتت الیوم جزًءا من مجموعات المقتنیات الدائمة ألبرز المؤسسات العالمیة  
مثل متحف الفن المعاصر في لوس أنجلوس، ومعرض فنون نیو ساوث ویلز في سیدني، ومتحف 

من المؤسسات الفنیة العریقة األخرى، سیعمل موكو في كل من أمستردام وبرشلونة، من بین العدید  
الب تیم  أبوظبي  فریق  وعلماء   فینومینا  المتحركة  الرسوم  ورسامي  والمھندسین  المبرمجین  من 

 .  ، عاصمة اإلمارات العربیة المتحدةأبوظبي في نوعیة  تجربةوتوفیر الریاضیات على خلق 
 

أبوظبي: "الفضول والخیال    -قال معالي محمد خلیفة المبارك، رئیس دائرة الثقافة والسیاحة  من جانبھ،  
كبشر،   علیھ  نحن  ما  جوھر  آالف   وبھما ھما  عبر  وابتكاراتنا  واختراعاتنا  اكتشافاتنا  جمیع  أطلقنا 

السنین". وأضاف معالیھ: "عبر تواجده في نقطة التقاء الفن والتكنولوجیا والطبیعة والخیال الرقمي  
ً عالم  الفائق، سیقدم فریق تیم الب فینومینا أبوظبي من العجائب واإلبداع الالمحدود لجمیع الزائرین،   ا

عتبر ضروریة للغایة لبناء مستقبل مزدھر. وإلضافة عامل التي تھات النظر الجدیدة  مما یشجع وج 
جذب بارز آخر إلى وجھتنا الثقافیة الرائدة على مستوى العالم، ستكون تجربة "تیم الب فینومینا فریدة  

ل من نوعھا في أبوظبي، مما یعزز مكانة اإلمارة كوجھة عالمیة متمیزة". وختم بالقول: "من خال
توفیر رحلة تحفز الحواس وتغذي الفضول وتحّرك الخیال وتوقظ التعطش للمعرفة، یدعم تیم الب 

 فینومینا أبوظبي التزامنا بإلھام جیل جدید من المبدعین والمبتكرین في اإلمارة والعالم".
 

 الب  تیم  افتتاح  من  نتمكن  أن  لنا   عظیم  لشرف  إنھ: "الیابان  الب  تیم  مؤسس  إینوكو،  توشیوكي  وقال
 على  تركز  والتي  عالمیًا  الرائدة  المدینة  أبوظبي  في  الثقافیة،  السعدیات  منطقة   في  أبوظبي  فینومینا 

 من  طبیعي  بشكل  ویتطور  یتغیر  عالم  في  الزوار  سینغمس  ، أبوظبي  فینومینا   الب  تیم  في .  المستقبل
  توسع   أن  یمكن  التي  ھي   الجسدیة  التجربة   وھذه  فیھ،  الموجودین  األشخاص  وأفعال  مشاركة  خالل

ً   حواسنا   فھم  إلى  الفضول  یدفعھم  الذین  الناس  إبداعات  مجموع  على  مبني  المستقبل  إنّ .  وقیما   مفھوما
 الب   تیم  یخلق   أن  ھو  أملنا .  اتجاھھ  یقرر  الخیال  أن  نعتقد  الذي   اإلبداع  إلى   یؤدي  مما   للعالم،   أعمق 

 ". والخیال الفضول لتحفیز فرًصا أبوظبي  فینومینا 

 على  وتعلیقاً على الفلسفة الكامنة وراء المشروع، تابع إینوكو: "تستند فكرة تیم الب فینومینا أبوظبي 
  ال  إذ  بیئتھم،  تنتجھا   التي  الظواھر  خالل  من   الفنیة   األعمال  إنشاء  یتم  حیث  الجدید،  تیم الب  مفھوم
 التي  البیئة بواسطة  ھا شاؤإن یتم  ولكن مستقل،  بشكل في ظواھر تیم الب أبوظبي الفنیة األعمال  توجد



تحافظ األشیاء مثل األحجار واإلبداعات التي من صنع اإلنسان على ھیكل ،  المختلفة   الظواھر   تنتج
نفسھا  تلقاء  من  األشیاءعلى عكس  و  ،مستقر  فيھذه  الفنیة  األعمال  فإن وجود  فینومینا   ،  تیم الب 

ھذه الظواھر المستقرة ھي التي تخلق  -البیئة الظواھر وتثبت بنیتھا . تنتج ا یعتمد على بیئتھأبوظبي، 
 ". وجود األعمال الفنیة

تنطلق الظواھر البیئیة من المواد المادیة التي كانت مسؤولة عن الحفاظ على ھیاكل وتابع إینوكو: "
بیئتھا إلى   الوجود. عناصر مثل الھواء والماء والضوء التي تتخلل حیاتنا الیومیة تتحول من خالل

. حتى لو قام الناس بتدمیر  تحولة ومستدامةغامضة وم  ا ظواھر فریدة تصبح أعماًال فنیة. حدود وجودھ
العمل، فسیظل العمل موجوًدا طالما تم الحفاظ على بیئتھ. على العكس من ذلك، سیختفي العمل إذا لم  

د ذاتھ إلى البیئة. یمكن أن یستمر یتم الحفاظ على البیئة. بمرور الوقت، سیتوسع وعي الناس من الوجو 
عن العالم الخارجي، لكن الحیاة ال یمكن أن تحافظ على وجوده  الحجر في الوجود في صندوق مغلق 

في مثل ھذا الصندوق ألنھ تم إنشاؤه بواسطة بیئتھ. الحیاة ظاھرة خارقة تنبثق من تدفق في عالم 
 مستمر ". 

تجربة   تقدیمأبوظبي أیًضا عن   -نت دائرة الثقافة والسیاحة  واحتفاالً باإلطالق الرسمي للمشروع، أعل
، للزوار لتجربة األعمال الفنیة الغامرة التي تجّسد مفھوم "الفضول الالمحدود" قبل االفتتاح استكشافیة  

سیقام ھذا الحدث في ممشى السعدیات في   في رحلة من االستكشاف المذھل والحسي. ھمحیث ستأخذ
 یولیو.  17لغایة یونیو  24الفترة من 

  
ویؤكد إطالق تیم الب فینومینا أبوظبي على محوریة رؤیة اإلمارة إلثراء المشھد الثقافي فیھا، وتعزیز 

لإلبداع واالبتكار، ومنتِجاً رائداً اً  عالمیاً  الصناعات الثقافیة واإلبداعیة، ترسیخاً لمكانة العاصمة مركز
للمھارات اإلبداعیة، تؤمن بما للثقافة من دور كمحرك رئیسي للتنمیة للمحتوى، ومنصة دولیة جاذبة 

تزوید   من خالل  والثقافي  الفني  التعبیر  نطاق  توسیع  إلى  أبوظبي  تسعى  واالقتصادیة.  االجتماعیة 
مجتمعھا وزوارھا ببرنامج ثقافي متنوع مصمم إللھام اإلبداع وتنمیة المعرفة، في إطار تمكین بنیة 

 افیًا وواعیة فنیاً ذات صالت خالقة وروابط قویة مع المنطقة والعالم بأسره.مدینة نشطة ثق
  
المؤسسات الثقافیة، وخاصة المتاحف الجدیدة بما في ذلك متحف تطویرھا ودعمھا أبوظبي  تواصلو

القادم، ومتحف   التاریخ الطبیعي في أبوظبي. كما ستشھد  غوغزاید الوطني  نھایم أبوظبي ومتحف 
ون األدائیة واإلعالم واأللعاب في اإلمارة مزیًدا من االستثمارات ضمن مجموعة متنوعة قطاعات الفن

 من البرامج والمبادرات.
  

الثقافیة مشروًعا طموًحا، وعند اكتمالھا، ستكون واحدة من أبرز الوجھات   تعتبر منطقة السعدیات 
ات التعلیمیة، ستفتخر المنطقة بواحدة الثقافیة في العالم. من خالل المتاحف والمراكز الثقافیة والمؤسس

من أھم مناطق استقطاب الخبرات الثقافیة في العالم. وتتمیز المنطقة الیوم بكونھا موطنًا لمتحف اللوفر  
العالمي   المتحف  المشھد  الشھیرأبوظبي،  لحیویة  تمثیالً  األكثر  الثقافي  المركز  السعدیات،  ، ومنارة 

ت والمنطقة من خالل األنشطة التي یستضیفھا من فعالیات عالمیة  الفني النابض بالحیاة في اإلمارا
 ومعارض فنیة وورش عمل وبرامج إبداعیة.



  
وستضم المنطقة الثقافیة في السعدیات قریباً متحف زاید الوطني، المتحف الوطني لدولة اإلمارات  

 وبیت ،  العالمي الحدیث والمعاصر العربیة المتحدة. ومتحف جوجنھایم أبوظبي الذي یرّكز على الفن  
  -  وكنیسة  وكنیس  مسجد   -  واحد  مجمع  في  دینیة  مساحات  ثالث  سیتضمن  الذي  اإلبراھیمیة،  العائلة
 .األدیان جمیع  من الناس بین السلمي والتعایش والسالم التسامح قیم وإعالء  إللھام

 
 –انتھى  -

  



 
 

 


