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ديسمرب العروض

مزيج ممتاز من األساطري الكورية 

وتكنولوجيا املرسح املتقدمة
موسا )MUSA(_األبطال الخالدين

يجســد عرض »موســا )MUSA(_األبطال الخالدين« ســيناريو رسدي عىل 

أســاس األســاطري الكورية وينعش الشــخصيات الكالســيكية. كام يتم إظهار 

املــكان الرائــع لألســاطري التقليدية باســتغالل مزايا مرسح 1، أكرب مرسح 

كوري عىل شــكل الصندوق األســود. ومع الرتكيز عىل املرسح عىل شــكل 

حــرف U جنبًــا إىل جنب مــع تكنولوجيا املرسح املتقدمة، تم ربط الشاشــة 

بأرضيــة املرسح، مام أتــاح للجمهور االنغامس يف الصورة واملســاحة. وبعيًدا 

عن االنقســام يف القاعات واملراحل، ســتحدث تغيريات املشــهد السحري 

أمــام الجمهــور من خالل التمثيــل الدرامي، واأللعاب البهلوانيــة التقليدية 

الكورية، ومارشــال آرتــس، وأكروبات، وفالينج واير.

20 ديسمرب )الجمعة( 19:30، 21 ديسمرب )السبت( 15:00، 19:00
مرسح 1 التابع للمرسح الفني/ 6 سنوات وما فوق

50,000 وون كوري للمقاعد العامة، 30,000 وون كوري للمقاعد الجانبية



ديسمرب اإلبداع واإلنتاج

عرض الروبوتات القيادة الذاتية
عرض الروبوتات القيادة الذاتية

صورة أعامل الرتكيب، عام 2019، عرض القيادة الذاتية

ســيوفر مركــز اإلبداع واإلنتــاج التابع للمجمع الثقايف اآلســيوي والفريق 

البحثــي لألســتاذ بارك جو هونغ مــن جامعة بوهانج للعلــوم والتكنولوجيا 

مكانــا لعــرض الروبوتــات الكبرية قيد التطوير. ويف هذا العرض، يحســب 

روبــوت كبــري تم تطويره باســتخدام هيكل تينســيغريتي )املصطلح األول يف 

مجــال الهندســة املعامرية، مبعنــى »تكامل التوتر«( مكانـًـا حولها ويتجنب 

مــن العقبــات والزوار عن طريق القيادة الذاتيــة. والروبوت الكبري 2 

مــرت × 1.7 مــرت هــو روبوت محاكاة بيولوجية عىل شــكل حصان، ويدرك 

األشــياء املحيطة بها من خالل التمييز يف الخلفية وأشــكال األشــياء وألوانها. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، فخالل فــرتة املعرض، يوفر مركز األطفــال الثقايف فعالية 

تجربــة نســخة أصغر مــن الروبوتات. مام يوفر فرصــة للحضور لتجربة 

املحتويــات التــي تجمع بني التكنولوجيــا الصناعية الرابعة والفنــون الثقافية.

10 ديسمرب )الثالثاء( ~ 22 )األحد( 10:00~18:00
قاعة 5 التابعة ملركز اإلبداع الثقايف/ جميع األعامر/ مجانا



ديسمرب اإلبداع واإلنتاج

عرض »املبدعــون يف املخترب« لعام 

2019
عرض »املبدعون يف املخترب« لعام 2019

ريــاح مــادي، تركيــب الصوت الحريك، الفوالذ املقــاوم للصدأ، األلومنيوم، األورجانــزا، االلكرتونيات، جونغ 

جيــون، عــرض »املبدعون يف املخترب« لعام 2018، املجمع الثقايف اآلســيوي

ســوف يركز »املبدعون يف املخترب«، الذي يشــارك األفكار املوجهة للمســتقبل 

ويدعــم املرشوعــات التجريبيــة للفنانني واملتخصصني متعــددي التخصصات 

عــىل أســاس الفنــون والتكنولوجيا، عىل موضوع >الفــن والعلوم< يف النصف 

الثــاين من هذا العام. كام ســيعرض املبدعون الســبعة الذيــن تم اختيارهم يف 

املســابقة الدوليــة العديد مــن املرشوعات القامئة عىل العلــوم والتكنولوجيا 

الستكشــاف واستكشــاف علوم الفضاء والطبيعة البديلة للمســتقبل 

الحايل. واملجتمع 

5 ديسمرب )الخميس( ~ 15 ديسمرب )األحد(/ استوديو ACT 2، 3 يف مركز اإلبداع الثقايف
7 سنوات وما فوق/ مجانا



ديسمرب املعرض

النهر األسود، والغابات الخفية يف عام  

2019
معرض تجربة وقت الفراغ املتعددة عىل أساس تقنية تيليربسينس

تســتمر الكائنــات يف جميــع األماكن يف التغري والتحرك. ونحــن نراه وتجربته 

فقــط. كــام نصوره ونســجله ونحتفظ بها. ويف اآلونــة األخرية، مع التطور 

الرسيــع لوســائل اإلعالم واالتصاالت، يتم خلط املــكان يف الوقت الفعيل 

ووقــت الفضاء االفــرتايض. واآلن، تظهر فوىض التجــارب الحقيقية والظاهرية 

يف وقــت يلــزم فيه تفســري جديد لـ »ما هو الواقــع؟«، والتفكري يف واقع 

الزمــان واملــكان »اآلن، هنا« و »أنا« رضوري أيًضــا. ويحاول هذا املعرض 

تجربــة ومشــاركة وقــت جديد للفضاء وعيد الحيــاة من خالل نقل وقت 

الفــراغ والحيــاة املعيشــية لنجو »غابة خفية« إىل قاعة املعارض واســعة 

النطــاق يف غوانغجو.

10 ديسمرب )الثالثاء( 14:00/ قاعة 1 التابعة ملركز اإلبداع الثقايف
ال يوجد التصنيف العمري/ غري مجاين



ديسمرب العروض

قصة حب األرسة بواسطة النمر 

والحطاب
الحكاية الشعبية التقليدية »طريق زهرة النمر«

إنهــا حكايــة خرافية تعيد تفســري الحكاية الشــعبية التقليديــة »النمر البار«. 

حيــث يتــم وصف النمر الجشــع كأنه يحتوي عــىل قلب دافئ وضعيف، 

ويشــكل إجامًعــا عامليًا عــرب األجيال كحلقة من عمليــة »بناء العالقات«. 

ســوتكون فرصــة لشــعور قلب اإليثار وحب األرسة لآلخريــن من منظور كل 

جمهــور. وتتكشــف قصــة حلم الذهب النمر وحطاب الشــمس مونغ ، ويبدو 

أن األشــباح تجعله أكرث سخونة.

7 ديسمرب )السبت( ~ 8 ديسمرب )األحد( 11:00، 15:00
مرسح األطفال التابع ملركز األطفال الثقايف/ 36 شهرا وما فوق

10,000 وون كوري لكل املقاعد )غري محددة(



ديسمرب العروض

االستمتاع بأغنية كوكاك لألطفال 

»الضابط النمر« والرقص مًعا
سلسلة ثانية من »جدة عصيدة الفاصوليا الحمراء والنمر«

»دعونا نلعب معا يا منر«

تــم تصميــم هــذا العرض لتوفري املكان املريح واملســتقر لألطفال ذوي 

اإلعاقــات العقليــة التطورية ليك يســتمتعوا به بطريقــة مريحة. كام يكون 

العــرض مريًحــا وممتًعا مــن الناحية العاطفية أيضــا، وهو عبارة عن عرض 

موســيقي لجميــع األطفال، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقــات العقلية 

التطوريــة، وكذلــك الرضع واألرس التي ترافق األطفــال غري القادرين عىل 

مشــاهدة العرض بســبب ضعف الرتكيز.

7 ديسمرب )السبت( ~ 8 ديسمرب )األحد( 11:00، 15:00
مرسح األطفال التابع ملركز األطفال الثقايف/ 36 شهرا وما فوق

10,000 وون كوري لكل املقاعد )غري محددة(



ديسمرب الفعاليات

التغيــريات يف املطابخ الكورية

مــن وجهة نظر عامل األنرثوبولوجيــا الثقافية 

الياباين
املحارضة املفتوحة للجميع يف حرم املحتوى الواحد

تم تنظيم ست محارضات مفتوحة للجميع منذ شهر أغسطس تحت موضوع 

»املطبخ وثقافة الطعام«. ويف شهر ديسمرب القادم، ستعقد املحارضة الخاصة 

بثقافة الطعام يف رشق آسيا. فمن وجهة نظر عامل األنرثوبولوجيا الياباين، سننظر 

يف التغريات يف املطابخ الكورية، وننظر يف جوانب املجتمع والثقافة الكورية، 

ونناقش قضايا تحيط باملطابخ والطعام. وحتى اآلن، تناولت املحارضات املفتوحة 

قصًصا متعددة حول ثقافة الطعام ومكان املطبخ، مثل الثالجات واملطابخ واملواد 

الغذائية والطعام الفيتنامي والطعام النبايت والتكنولوجيا املناسبة.

سيقوم املجمع الثقايف اآلسيوي وجامعة غوانغجو، اللتان تشرتكان يف مرشوع حرم 

املحتوى الواحد، بتطوير محتويات خاصة بسجل ثقافة األطعمة اآلسيوية عىل 

أساس تكنولوجيا الواقع االفرتايض مبحارضة خاصة مفتوحة.

6 ديسمرب )الجمعة( 15:00/ مرسح 3 التابع ملركز املعلومات الثقافية
12 سنة وما فوق/ مجانا

املطبــخ يف ناجو، عــام 2019 ، جامعة غوانغجو



ديسمرب الفعاليات األخرى

قصة شــهر مايو يف قلبي
مواجهة املايض والحارض لشهر مايو عىل شكل الشعر واملقال

يف إطار مرشوع املجمع الثقايف اآلســيوي ملدة ثالث ســنوات، ســيتم إجراء 

الفعاليــة هــذا العام أيضا. ومــن خالل التعاون مع الكتاب املحليني، ســيتم 

نرش الكتاب الذي يتحدث عن قصة شــهر مايو عىل شــكر الشــعر واملقالة 

لرتويــج حركة 5.18 الدميقراطية يف آســيا.

وقــد تــم تصميم الفعالية للكشــف عن آثار الحركــة الدميقراطية التي 

بقيــت يف قلــوب املواطنــني يف غوانغجو ملدة 39 عاًما، ولتســجيل حياتهم يف 

التاريخ.

ونتطلــع إىل الوحــدة التي متس جروح املواطنــني يف غوانغجو من خالل 

مشــاركة التاريخ معهم.



ديسمرب العروض

قصة مثرية عن أكرب عطلة يف 

كازاخستان »ناوريس«
عرض اإلبداع واإلنتاج لألطفال يف ACC »يف أي موسم سيبدأ العام الجديد؟«

تبــدأ العديــد من الدول يف الغــرب عامها الجديد يف منتصف شــهر يناير، 

أليــس كذلك؟ وهذا هو قصة كازاخســتان القدمية.

بينــام تبــدأ العديد من الدول اآلســيوية، مثل الصني وكوريــا الجنوبية، العام 

الجديــد يف األول مــن شــهر يناير بالتقويم القمري، وهــو نهاية فرباير، 

الشــتاء. ومع ذلك، هناك مكان يف آســيا حيث تبدأ الســنة الجديدة يف موســم 

مختلــف. وهــو منغوليا وكازاخســتان. فيبدأ العام الجديــد هنا يف الربيع. 

كــام يكــون »نارويــس«، الذي يعني أن كل يشء يُولد من جديــد، عطلة كبرية 

للغاية. ومهمة 

14 ديسمرب )السبت( ~ 15 ديسمرب )األحد( 11:00، 15:00
مرسح األطفال التابع ملركز األطفال الثقايف/ 5 سنوات وما فوق/ 10,000 وون )غري محددة(



ديسمرب العروض

الحفل املوسيقي لليلة رأس السنة 

الجديدة
ليلة مثينة للقاء عام جديد

قضــاء الوقــت املمتــع مع األحباب والعائالت يف املجمع الثقايف اآلســيوي يف 

عام 2019 الحفل املوســيقي لليلة رأس الســنة الجديدة

يزوركــم »الحفــل املوســيقي لليلة رأس الســنة الجديدة« الذي يواجه دورة 

خامســة منــذ افتتاح املجمع يف عام 2015.

ونأمــل يف اختتامكــم لعام 2019 مع مشــاهدة العروض التــي قدمها املجمع 

الثقايف اآلســيوي خالل هذا العام باإلضافة إىل املوســيقى املمتعة بواســطة 

براسونيت. فرقة 

14 ديسمرب31 ديسمرب )الثالثاء( 19:30/ مرسح 1 التابع للمرسح الفني
A 30,000 وون للمقاعد ،S 50,000 وون للمقاعد ،R 8 سنوات وما فوق/ 70,000 وون للمقاعد



2019.12-2020.2

املعرض الدائم



ديسمرب املعرض الدائم خالل شهر

نوســانتارا، البلد ذات العديد من 

الجزر 
املعرض الخاص للذكرى الرابعة الفتتاح املجمع الثقايف اآلسيوي

يعــرض املجمع الثقايف اآلســيوي »مجموعة نوســانتارا«، التي حصــل عليها من 

خــالل توقيــع مذكــرة التفاهم مع مدينة دلفــت بهولندا، ألول مرة يف معرضه 

الخــاص للذكــرى الرابعة الفتتاح املجمع الثقايف اآلســيوي. 

وتتمثل إندونيســيا، التي يشــري اســمها إىل »الجزر ما وراء الهند«، يف 

مجموعة متنوعة من الثقافات، التي تشمل أكرث من 350 مجموعة عرقية و 

450 لغة. ويقدم هذا املعرض أكرث من 200 لوحة ومنحوتة ومنسوجة تركها 

أولئك الذين أطلقوا عىل أنفسهم اسم نوسانتارا، وهي بلد يضم العديد من 

الجزر قبل أن تصبح إندونيسيا مستقلة يف منتصف القرن العرشين.

>متثال ديوي رسي<، شجرة، عملة، خيط

22 نوفمرب 2019 )الجمعة( ~ 21 يونيو 2020 )األحد( * )الثالثاء – األحد( 18:00-10:00
)األربعاء، السبت( 10:00-19:00/ قاعة 3 التابعة لحديقة املكتبة، جميع األعامر، مجانا



ديسمرب  املعارض يف شهر

مشــاهدة الفن املعارص يف تقاطع 

النحــت والحرف اليدوية
كونغ جاكني: الفرق بني النحت الحديث والحرف اليدوية

مــا هــو النحت؟ وما هــي الحرف اليدوية؟ تم تنظيــم معرض »كونغ جاكني: 

الفــرق بني النحــت الحديث والحرف اليدوية« حيث ميكنكم مشــاهدة 

األعــامل الفنيــة املعارصة التي ازدهرت عن طريــق الدمج بني النحت 

والحــرف اليدويــة. ويهدف املعرض إىل إلقاء نظرة جديــدة عىل التامثيل 

الحديثــة، والتــي تم إنتاجها منذ التســعينات، من خالل التامثيــل النحتية 

يف إطــار الحــرف اليدويــة. كام يوجد يف املعرض العديد مــن الحرف اليدوية 

التقليديــة الخاصــة باملناطــق التي عاش فيها النحاتــون املعارصون، باإلضافة 

إىل نــوع جديــد مــن الفن الذي تم إنتاجه عن طريــق الدمج بني النحت 

والحرف اليدويــة منذ فرتة طويلة. 



ديسمرب  املعارض يف شهر

ومــن املتوقــع أن يقدم املعرض فكرة جديدة عن اإلنســان وهي »هومو 

فيرب« التي تشــري إىل قدرة اإلنســان عىل إنتاج واســتخدام األدوات، وكذلك 

الســياقات السياســية واالجتامعية والثقافية مبا يتجاوز شــكل النحت، 

باإلضافــة إىل تقديم تفســري جديد ملوقــع النحت الحديث.

ويف معــرض »كونغ جاكني: املســافة بني النحت الحديــث والحرف اليدوية«، 

ميكنكــم مشــاهدة أعــامل النحت والحرف اليدوية بواســطة 14 فنانًا من 7 

دول يف جميــع أنحاء العامل.

املشاركون الفنانون 

)BÙI Công Khánh( بــوي كونج خانه

)Suki Seokyeong KANG( كانغ ســوكيونغ

)KIM Beom( كيم بوم

)LIU Wei( ليو واي

)Mai-Thu PERRET( ماي-ثــو برييت

)Sopheap PICH( ســوبهيب بيتش

)Matthew RONAY( ماثيو روين

)Do Ho SUH( ســو دوهو

)Rosemarie TROCKEL( روزماري تروكل

)Paloma VARGA WEISZ( بالومــا فارغا ويز

)Claudia WIESER( كلوديــا ويزر

)Haegue YANG( يانــغ هيغيو

)YIN Xiuzhen( إين ســيوجون

5 سبتمرب 2019 )الخميس( ~ 23 فرباير 2020 )األحد(
قاعات 3 و4 التابعة ملركز اإلبداع الثقايف/ لجميع األعامر/ غري مجاين



ديسمرب املعرض

مــكان للتكفري يف »الهجرة«
روايات الهجرة )العنوان املؤقت(

إن تطويــر تكنولوجيــا النقل واملعلومات واالتصــاالت وعوملة االقتصاد 

الرأســاميل تساهم يف توســيع نطاق انتشــار املعرفة واملعلومات واألشياء 

واإلنســان، مــام يتــم اعتبار العرص املعارص كعرص الهجرة. كام تتســبب 

الهجــرة يف انكســار نظــام »الدولة القومية« الحايل، وتلعب دوًرا رئيًســا يف 

التغــريات االجتامعيــة والثقافية عىل املســتوى العاملي، مــام أصبحت قضية 

مهمــة لفهم املجتمــع والثقافة املعارصة.

ويف هذا املعرض الذي يشــارك فيه تســعة أمناء املتاحف اآلســيويون وعدد 

مــن الفنانــني اآلخرين، يتــم التقديم عن مختلف جوانــب وطبقات الهجرة 

اآلســيوية مــن وجهات النظــر املختلفة، ومراجعة العالقة بــني الفن والهجرة 

لتبادل وتوســيع األفكار ووجهــات النظر حول الهجرة.

* تــم اختيــار العنــوان اإلنجليزي للمعرض، »Speaking Nearby«، مــن العبارة املذكورة يف 

املقابلــة مــن قبل املنتج الســيناميئ وامللحن والباحث Trinh T. Min-Ha. حيث يســتدعي 

هــذا املعــرض عبارات تعكــس االنعكاس املعقــد لتمثيل ترين مينها الســيناميئ يف مفاهيم 

ذات مغــزى تخــرتق وجهات نظــر وطرق ومواقف مختلفة مــن نهج املعارض يف موضوع 

الهجرة.

معرض التبادل الدويل بني املجمع الثقايف اآلسيوي – معهد 

ترويج الثقافة األملانية



Ming Wang, Sunu Jappo / 手拉手 / Hand in Hand, 2019 
Mixed media, Single-channel video(color, sound, 14min 36sec), Costume made 
of printed fabric, Article by the Chinese President on Senegalese newspaper 
“Le Soleil”, Co-commissioned by Goethe-Institut Korea, China, Hong Kong

Byambanyam Urtnasan, Tuguldur Munkh-Ochir, Munkhbaatar 
Surenjav (Bodikhuu), Enkhbat Natsagdorj, Migration of Memories, 2019  
Three-channel-video installation, B&W, Color, Sound, 20min, Commissioned by 
Arts Council of Mongolia, Supported by Arts Council of Mongolia-USA and Shining 
Horses Fellowship

Genevieve Quick, Planet Celadon: Our Receiver is Operating, 2018
Three-channel-video installation, Color, Sound, 20min

ديسمرب املعرض

 23 نوفمرب 2019 )السبت( ~ 23 فرباير 2020 )األحد(
قاعة 2 التابعة ملركز اإلبداع الثقايف/ جميع األعامر/ غري مجاين



يف الفرتة ما بني شهر ديسمرب لعام 2019 وشهر فرباير لعام 2020 املعرض

املعرض الخاص بشــبكة 

الدميقراطية∙حقوق اإلنسان∙الســالم 

يف آسيا
حقوق اإلنســان للمرأة اآلســيوية والسالم

يقوم املجمع الثقايف اآلســيوي ببناء شــبكة الدميقراطية وحقوق اإلنســان 

والســالم مــع املراكــز التذكارية واملتاحف يف كل من داخــل البالد وخارجها. 

ويف شــهر مايو املــايض، ُعقد أول منتدى لشــبكة الدميقراطية وحقوق 

اإلنســان والسالم، ويف شــهر ديسمرب القادم، ســنعزز التبادل والتعاون مع 

األجهــزة األخرى مــن خالل عقد املعرض التعاوين مــع مركز بنغالديش 

التــذكاري لحرب االســتقالل واملركز التذكاري الكمبــودي لإلبادة الجامعية. 

حيــث يتنــاول هذا املعرض حقوق اإلنســان للمرأة الحديثــة يف البلدين خالل 

فــرتة الديكتاتوريــة والحرب األيديولوجية. وميكن للــزوار إلقاء نظرة عىل 

معنى الدميقراطية وحقوق اإلنســان والســالم وتشــكيل إجامع آسيوي يف أن 

لديهم تاريًخا مشــابًها.

20 ديسمرب 2019 ~ 28 فرباير 2020/ قاعة 6 التابعة ملركز اإلبداع الثقايف
جميع األعامر/ مجانا

قاعة 2 التابعة ملركز اإلبداع الثقايف/ افتتاح املعرض 22 نوفمرب )الجمعة(



األساسية ACC جولة الجولة

جولة املجمع الثقايف اآلســيوي مع 

املتخصص املرشد 
ACC جولة

جولــة ACC هــي عبــارة عن برنامج التجول لداخل وخــارج املراكز الخمس 

)مركــز التبــادل الدميقراطي، ومركز األطفال الثقــايف، ومركز املعلومات 

الثقافيــة، ومركــز اإلبداع الثقايف واملرسح الفني(، باإلضافة إىل االســتامع إىل 

التفســريات التاريخية والعامة حول إنشــاء املجمع الثقايف اآلســيوي من قبل 

املتخصص. املرشد 

مجانًا/ مدة الربنامج: حوايل 60 دقيقة

املوعد: 10:30، 13:00، 14:30، 16:00، 17:30 )يتم تشغيل الربنامج يف كل أربعاء وسبت(

اللغات: الكورية / اإلنجليزية / لغة اإلشارة

طريقة الحجز: عىل موقع اإلنرتنت / يف املوقع

نقطة البداية: مركز الزوار



ACC EDUCATION
التعليم



ACC TEEN العطلة الصيفية الستشارة الشباب!

    ACC مراهقو 
محارضة دعوة املشــاهري

وهــو حفــل التحدث الــذي يتم توفريه لطالب املدارس الثانويــة الذين أكملوا 

امتحــان القبــول يف الجامعــة تحت موضوع »كيــف يجب أن نعيش يف 

املستقبل؟«

※ يرجــى الرجــوع إىل موقع اإلنرتنــت الخاص باملجمع الثقايف اآلســيوي للحصول عىل 
الجــدول واملحتويــات املفصلة )جــدول الربنامج التعليمــي – برنامج املراهقني(.

خالل شهر ديسمرب/ مرسح 2 التابع للمرسح الفني/ جميع األعامر/ مجانًا



مركز األطفال 

الثقايف



مركز األطفال الثقايف

دعونا نذهب رحلة إىل آســيا!

يتكــون مركــز األطفال للتجربــة القائم عىل الثقافات املختلفة يف آســيا من 

أقســام »الطبيعــة والحياة«، و«املعرفة والحضارة«، و«الصوت واملوســيقى«، 

حيــث ميكن فهم حياة اآلســيويني مــن خالل التجربة املختلفــة املتعلقة 

باملعرض.

الطبيعة والحياة

تتم تجربة حياة اآلسيويني الذين يعيشون 

يف بيئة طبيعية آسيوية وفهم ثقافة الحياة 

يف آسيا من خالل برنامج التجربة بعنوان 

»الطبيعة يف آسيا«.

املعرفة والحضارة

تتم مراجعة العديد من املباين واملرافق يف 

آسيا، وتجربة مختلف الحضارات يف آسيا عرب 

املايض والحارض واملستقبل من خالل برنامج 

التجربة بعنوان »الهندسة املعامرية يف آسيا«.

الصوت واملوسيقى

تتم تجربة أصوات آسيا من خالل استكشاف 

املوسيقى واللغات واألصوات الطبيعية يف 

آسيا ومن خالل برنامج التجربة »الصوت يف 

آسيا«.

»مركــز األطفال للتجربة« يســاعد األطفال عــىل تطوير الخيال واإلبداع
مــن خــالل تقديم مجموعــة متنوعة من الخربات الثقافية والقصة اآلســيوية.



مفتوح دامئًا/ ملعب األطفال يف مركز األطفال الثقايف

7 سنوات وما تحت فقط/ مجانًا

وأصدقائه«، يدعو األطفال إىل عامل خيايل ال ميكن تجربته يف الحياة 

اليومية ويحفز خيالهم من خالل لعبة االستكشاف املمتعة. كام ميكن 

لألطفال اللعب بحرية وتكوين قصصهم الخاصة يف امللعب، والذي يتكون 

من حلقات مختلفة.

مركز األطفال الثقايف

اكتشــاف عامل قوس قزح بواسطة 

وأصدقائها سيا 
هو مكان للتجربة العاطفية يحفز خيال األطفال،

كام ميكن لألطفال االستمتاع بلعبة جسدية كام يريدون.



األطفال تعليم 
وهــو برنامــج تعليمي يعزز حساســية األطفــال الثقافية وقدرتهم عىل 
اإلبــداع من خــالل مجموعة متنوعة من األلعاب واألنشــطة اإلبداعية 

القامئــة عــىل الثقافات والفنون للعديد من البلدان اآلســيوية.

برنامج يفهم التنوع الثقايف من خالل األنشطة اإلبداعية القامئة 

عىل الثقافات اآلسيوية املختلفة.

برنامج اإلبداع الفني التجريبي الذي يجمع بني العلم 

والتكنولوجيا والخيال الفني ويقوم بإعادة إنتاجها.

الربنامج الذي يتم إجراؤه باستخدام محتويات معرض املجمع 

الثقايف اآلسيوي

برنامج التعليم لألطفال وطالب املدارس االبتدائية تحت موضوع 

الثقافة اآلسيوية

الربنامج الخاص الذي يتم إجراؤه يف العطلة الصيفية والشتائية 

تحت موضوع الثقافة اآلسيوية

التنوع  
الثقايف

اإلبداع 
الفني

الربامج 
املتصلة 
باملعرض

املجموعة

الربنامج 
الخاص



ACCمرافق االسرتاحة يف
* ميكن الحصول عىل الخصم بقيمة 10% يف املرافق عند حمل تذكرة املجمع الثقايف آلسيوي.

مكان االجتامع يف ACC / محل ACC الثقايف
حديقة املكتبة التابعة ملركز املعلومات الثقافية

أيام األحد، الثالثاء، الخميس، الجمعة 10:00~18:00 / يومي األربعاء، 
السبت 10:00~19:00

محل بيع شخصيات "سيا وأصدقائها"
لويب مركز األطفال الثقايف

أيام األحد، الثالثاء، الخميس، الجمعة 10:00~18:00 / يومي األربعاء، 
السبت 10:00~19:00

BLOCK 38 مقهى
الطابق السفيل الثاين يف مركز املعلومات الثقافية

من الثالثاء إىل الجمعة 08:30~19:00 / يومي السبت واألحد 10:00~20:00
+82-62-710-8998

مقهى الضوء
الطابق السفيل الرابع يف املرسح الفني

يتم تشغيل املقهى بشكل مرن حسب جدول العروض 
+82-62-710-8998

ACC غابة
الطابق السفيل الثالث ملركز التبادل الثقايف )بجانب ميدان الثقافة اآلسيوية(

من الثالثاء إىل الجمعة 11:00~14:00)بوفيه األطعمة الكورية(
من الثالثاء إىل األحد 11:00~22:00 )مأدبة(

+82-62-710-8998

طاولة الطعام السعيدة لسيا
الطابق السفيل الثاين يف مركز األطفال الثقايف

أيام األحد، الثالثاء، الخميس، الجمعة 11:00~18:00 / يومي األربعاء، 
السبت 11:00~19:00
+82-62-710-8998

سفن اليفن
الطابق السفيل الثاين يف مركز 

املعلومات الثقافية
من الثالثاء إىل األحد 

22:00~08:00

KEB بنك هانا
الطابق السفيل الثاين يف مركز 

املعلومات الثقافية
من االثنني إىل الجمعة 

 16:00~09:00
+82-62-222-4111



ACC طريقة استخدام

ساعات العمل
من الثالثاء إىل األحد 10:00~18:00 )يتم إغالق املجمع يف كل اثنني واألول من شهر يناير.(

يومي األربعاء والسبت 10:00~19:00 )يتم التشغيل اإلضايف(
ميدان الثقافة اآلسيوية 08:00~22:00

* ميكن تغري ساعات العمل حسب جدول العروض.

سعر التذكرة

سياسة الخصم

مجانا مركز التبادل الثقايف

مجانا مركز املعلومات الثقافية

يختلف حسب العروض املرسح الفني

يختلف حسب املعارض
مركز اإلبداع الثقايف

األطفال دون سن املدرسة  مجانا

أصغر من 48 شهرًا  مجانا

مركز األطفال للتجربة
التابع ملركز األطفال الثقايف

األطفال )4 ~ 14 سنة من العمر( 
5,000 وون

أكرب من 14 سنة  3,000 وون

* ال ميكن تطبيق الخصم املتكرر.

* ال ميكن تطبيق الخصم املتكرر.

الخصم بقيمة 50% يف يوم الثقافة، للمعاقني، لكبار السن، لألشخاص ذوي الجدارة واالستحقاق 
الوطني، لحاميل بطاقة "مونهوا نوري"

الخصم بقيمة 20% ملجموعات تتكون من أكرث من 10 أشخاص

الخصم بقيمة 40% ملجموعات تتكون من أكرث من 20 شخصا يف مركز األطفال الثقايف



موقف السيارات
موقف السيارات

موقف السيارات A )املرسح الفني(، موقف السيارات املرفق )يف الهواء الطلق( كل يوم 
24:00~07:00

موقف السيارات B )مركز األطفال الثقايف( 08:00~22:00 )يتم تشغيله بشكل مرن(
* ال يعمل يف 1 يناير.

ساعات التشغيل
* ال يعمل يف 1 يناير.

* يف العطلة املنتظمة )كل اثنني(، يتم تشغيل موقف السيارات املرفق فقط.

األجرة
األجرة األساسية )أول 30 دقيقة( 800 وون
األجرة اإلضافية )كل 15 دقائق( 400 وون

* الحد األقىص لليوم هو 15,000 وون / يتم فرض ضعف األجرة للحافالت كبرية الحجم.
* يتم تطبيق الخصم للمعاقني، واألشخاص ذوي الجدارة واالستحقاق الوطني، وسائقي السيارات 

الصديقة للبيئة بقيمة %50.

سياسة خصم السيارات
* يتم تطبيق الخصم اإلضايف ملن يستخدم املحتويات املدفوعة للمجمع، وسائقي الحافالت كبرية 

الحجم.

www.acc.go.kr الصفحة الرئيسة
webzine.acc.go.kr مجلة الويب

archive.acc.go.kr األرشيف

خدمة الشبكة االجتامعية

املواصالت العامة
الحافالت  : النزول يف محطة املجمع الثقايف اآلسيوي * تختلف محطة النزول حسب الحافالت

كانسون
كمهو 36، بونغ سون 37، سونغ جونغ 98، أون ليم 51، جي وان 45، تشوم دان 95، كوم نام 58، 

كوم نام 59، أون ليم 54

جيسون
كوم نام 55، كوم نام 57، مون هونغ 80، سوك كوك 87، سو وان 12، سو وان 49، بونغ آم 61، جي 

وان 52، 150، 151، 152، 419، 518، 1187
حافالت الطريق الرسيع

جوا سوك 02 ، تشوم دان 09
حافلة املطار 1000

مرتو األنفاق 
النزول يف محطة مونهوا جوندانغ ) املجمع الثقايف اآلسيوي(، مخرج 5، 6

العنوان : 61485 املجمع الثقايف اآلسيوي، مونهوا جوندانغ-رو 38 )غوانغسان دونغ 13(، 
دونغ-غو، مدينة غوانغجو

لالستفسار: 5566-1899-82+ )09:00~18:00، يتم إغالق املجمع يف كل اثنني(
 * خدمة الحجز )09:00~17:00(


