
КОНЦЕПЦІЇ ПАВІЛЬЙОНІВ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ EXPO 2020 DUBAI



ОАЕ

Знайомство з багатою культурою і погляд в 
прекрасне майбутнє країни

Павільйон ОАЕ, спроектований у формі сокола, що
летить, стане головною визначною пам'яткою на
виставці «Експо-2020» в Дубаї.

Павільйон розповість про позицію країни як
міжнародного центру та плани щодо створення
мирного і процвітаючого суспільства з потужним
потенціалом для реалізації амбіцій.



ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Концепт: Інновації для спільного майбутнього

Погляд в майбутнє і можливість стати співавтором поеми,
яка безперервно поповнюється новими рядками.

В архітектурному вигляді павільйону Великобританії
знайшов відображення проект Стівена Хокінга і роздуми
вченого про послання людства для позаземних
цивілізацій.

Відвідувачі зможуть заглянути в майбутнє і дізнатися про
неймовірні проекти, серед яких комерційне використання
космосу і штучного інтелекту.



МОНАКО

Концепт: Монако 360° – світ можливостей

Мультимедійна подорож і знайомство з багатими
традиціями князівства Монако

Павільйон, що втілює Скалу Монако, зовні нагадує
багатогранний дорогоцінний камінь і оснащений
дзеркальними експозиціями, які дозволять зробити
мультимедійну подорож по Французькій Рив'єри і
насолодитися її видами і ароматами.

Архітектурна композиція павільйону включає два
основних виставкових майданчиків. «Сад
можливостей» являє собою комплекс інтерактивних
експонатів, які дозволяють перенестися на теплі і
сонячні береги Монако. Далі відвідувачі
потрапляють в виставкову зону під назвою
«Калейдоскоп», присвячену мистецтву, культурі,
інновацій, історії, кулінарним традиціям і інших
особливостей країни.



АВСТРІЯ

Концепт: Austria makes sense

Пройдіться вражаючими просторовими послідовностями та 
оживіть свої почуття, коли дізнаєтесь, як Схід зустрічається із
Заходом, як традиції зближують нації та як технології
створюють майбутні можливості.



БЕЛЬГІЯ

Концепт: Бельгия-2050: смарт-технологии и экологичность

Бельгійський «Зелений ковчег» порадує любителів інновацій і
унікальних смаків. Павільйон Бельгії на виставці «Експо-2020»
продемонструє поновлювані джерела енергії, інтелектуальні
технології для використання в промисловості і кухню світового
класу. Завдяки оригінальним проектним рішенням павільйон
у формі ковчега, що потопає в зелені, буде виробляти більше
енергії, ніж споживати. Відвідувачі познайомляться з
бельгійськими інноваціями і спробують чудові страви
національної кухні, включаючи знаменитий смажену
картоплю фрітьес.



БІЛОРУСЬ

Концепт: Ліс технологій майбутнього

Павільйон Білорусі розповість про інновації, інвестиції і ролі
людини в природі, а також дозволить повною мірою відчути
атмосферу багатовікових лісів країни.

Відвідувачі дізнаються, що аналогічно тому, як дерева в лісі
допомагають один одному рости і виживати, спільні дії людей
здатні привести до успіху.

Експозиції павільйону присвячені темі об'єднання ідей,
демонструють високі технології і екологічні ініціативи і
знайомлять з можливостями для інвестування.



ІТАЛІЯ

Концепт: Краса об’єднує світ

Краса як сполучна ланка між творчістю та знаннями

Зустрітися з творчими ідеями з різних місць і сфер
діяльності і зробити неймовірну подорож по прекрасній
країні. Дізнайтеся дивовижну історію минулого, сьогодення
і майбутнього Італії.



РОСІЯ

Можливість побачити неймовірні досягнення
майбутнього

Як знайти своє місце в житті? Як зрозуміти один
одного, незважаючи на відмінності? Як об'єднати
людей і забезпечити обмін ідеями на великих
відстанях?

Відповіді на ці питання представлені в павільйоні
Росії, експозиція якого розповість про майбутнє
країни. Відвідувачі познайомляться з досягненнями
Росії в різних областях і дізнаються про інноваційні
розробки та можливості завтрашнього дня.
Павільйон Росії на «Експо-2020» повинен
символізувати міст між двома частинами світу -
Європою та Азією і демонструвати російське
гостинність.



ПОЛЬЩА

Концепт: Кінетичні зграї птахів, які летять в повітрі

Дізнайтеся більше про історичні зв'язки Польщі і сучасного світу

Розташована в центрі Європи, Польща переконливо розкриває
додаткову тему Expo 2020 року - «Мобільність» - в різних сферах
життя, підтримуючи міжкультурний діалог, комерційні зв'язки і
соціальну міграцію.

Деревоподібна конструкція і образ перелітних птахів, що
мігрують з Польщі на Близький Схід, символізують різноманіття
міжнародних зв'язків країни, а також її роль в якості провідного
виробника промислової продукції і товарів.



ФІНЛЯНДІЯ

Концепт: Ключ до щасливого майбутнього

Природна краса країни і її прагнення до інновацій

Павільйон Фінляндії, нагадує засніжений арабський
намет, уособлює єднання суворих північних
ландшафтів і культури приймаючої країни «Експо-
2020». Усередині безтурботної «Снігової вершини»
на відвідувачів чекає безліч дивовижних сюрпризів.

Фінляндія продемонструє досягнення в галузі освіти,
екологічних технологій та охорони здоров'я, а також
красу природи, яка приваблює мандрівників з усього
світу.



НІМЕЧЧИНА

Відображаючи роль країни як світового лідера в цій
галузі, німецький павільйон буде розташований у
районі сталого розвитку.

Зрештою, Німеччина - це місце, де було винайдено
стійкість, де народилася енергетична революція,
відома як "Energiewende", і місце, де знаходяться
наука, промисловість та значні частини
громадянського суспільства активно прагнуть
забезпечити стійке майбутнє. Сталість є предметом
аналізу, досліджень, практики та розвитку у
Німеччині, саме так називається німецький
павільйон на ЕКСПО 2020: CAMPUS GERMANY.

Місце, де вони можуть грати активну роль і
відчувати себе частиною великої громади, яка
працює над забезпеченням стійкого майбутнього.
Місце, що перетворює тему ЕКСПО в реальність:
«Об'єднуючи розуми, творимо майбутнє".



ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА

Концепт: Чеська весна

Нова технологія, здатна перетворити пустелю в оазис

Відвідувачів павільйону Чеської Республіки вразить головний
проект створення родючого грунту в умовах пустелі, шляхом
вилучення водяної пари з повітря. Ця унікальна технологія
має величезний потенціал і заснована виключно на
використанні сонячної енергії і інноваціях чеських вчених.

Павільйон також має в своєму розпорядженні грандіозну
інсталяцію, що нагадує про багатовікову історію стекловаріння
в країні.



КАНАДА

Концепт: Канада: мета - майбутнє

Захоплююча подорож у світ минулого, сьогодення і
майбутнього Канади

Павільйон Канади, дизайн якого поєднує красу
канадських ландшафтів і арабські архітектурні
елементи, символізує наявність міцних культурних та
економічних зв'язків між Канадою та ОАЕ.



ІНДІЯ

Концепт: Майбутнє за Індією

Заснована на індійській культурі, спадщині та
технологіях, включаючи космічну програму, експозиція
павільйону познайомить гостей з «новою Індією»,
покаже потенціал країни і розповість про прагнення
молоді.



ФРАНЦІЯ

Концепт: Світло і просвітництво

Багата культурна спадщина Франції та реалізація
країною Цілей ООН в галузі сталого розвитку

Архітектурна концепція і тема павільйону Франції -
«Світло і просвітництво» - відображають прогрес
країни в галузі відновлюваної енергетики, а також
віддають дань поваги історії країни. Французькі
філософи епохи Просвітництва 18-го століття
відігравали провідну роль в поширенні ключових ідей
демократії і підтримували обмін ідеями і знаннями в
усьому світі.

Концепція прогресу стане основною темою павільйону
Франції, а також постійної експозиції та програми
заходів. Концепція буде реалізована в різних форматах
за підтримки ініціативних лідерів, об'єднаних однією
метою - створенням стійкого і творчого світу.



ЯПОНІЯ

Концепт: Об'єднання. Синхронізація. Дія

Знаменита японськф гостинність і високотехнологічні
розваги

Решітчастий фасад павільйону поєднує в собі
традиційні японські та арабські візерунки, нагадуючи
про стародавній торговий Шовковий шлях, що
з'єднував Японію і Близький Схід.

Гості дізнаються, як втілити в життя принцип
«Об'єднання. Синхронізація. Дія." і познайомляться з
самобутнім мистецтвом, культурою та технологіями
Країни сонця, що сходить. Один з найбільших міст
країни - Осака - стане місцем проведення Всесвітньої
виставки в 2025 році.



НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Концепт: Турбота про людей та природу

Зв'язки, які об'єднують все живе і єдність людини і
природи

Тематика павільйону Нової Зеландії відображає
важливу для маорі концепцію кайтіакітанга - ідею
глибоких родинних стосунків між людьми і
навколишнім середовищем.

Архітектура павільйону також підкреслює самобутність
культури корінних народів острівної держави. У
дизайні споруди переданий образ «вака таонга» -
традиційних для маорі ємностей ручної роботи для
зберігання цінних речей. Таким чином, павільйон
служить втіленням головних цінностей Нової Зеландії.



ПЕРУ

Концепт: Перу – поза часом

Унікальна подорож, сповнена яскравими емоціями

Культурне розмаїття, нескінченні багатства і давня
мудрість Перу надихнуть людство в прагненні до
кращого майбутнього.



ТАЇЛАНД

Концепт: Мобільність в ім'я майбутнього

Тайська гостинність, інновації та флора

Павільйон Таїланду з фасадом, прикрашеним
візерунком з більш ніж 500 штучних квітів, буде
уособлювати традиційну гостинність і потенціал країни
в сфері цифрових інновацій і технологій.

Відвідувачі зможуть створити композиції з квітів в саду
павільйону і дізнатися про досягнення країни в галузі
транспорту, логістики, цифрового зв'язку і мобільності.


