
دلیل األسرة



Family Guide زیارة متحف كولومبوس للفن (CMA) مع األطفال (أو أي شخص) 

تم تصمیم ھذا الدلیل للمساعدة في بعض األسئلة التي غالباً ما تظھر أثناء زیارة متحف 
كولومبوس للفن (CMA)، خاصة مع األطفال األصغر سناً. في أي وقت، ال تتردد في 

طرح أي سؤال قد یكون لدیك على أي شخص لدیھ بطاقة اسم خضراء. یرید فریقنا بأكملھ 
أن تمضي وقتاً طیباً في متحف كولومبوس للفن (CMA) الخاص بك.

أشیاء لتجربتھا

یعتقد بعض الناس أن االستمتاع بالمتحف یتطلب الصمت والجدیة والوقوف. في حین أن ھذه أحدى الطرق 
لالستمتاع بمتحف كولومبوس للفن (CMA)، إال أنھا لیست الطریقة الوحیدة. وفیما یلي بعض الطرق األخرى 

لقضاء وقتك معنا:

انظر من وجھة نظر جدیدة: لدینا الكثیر من الكراسي المریحة والمقاعد، ولكن یمكنك الجلوس أیضاً على 
األرض، مباشرة أمام الفنون. یتیح لك القیام بذلك االقتراب دون لمس ویقدم طریقة جدیدة تماماً للمشاھدة. 

وینطبق الشيء نفسھ على االستلقاء على بطنك أو النظر رأساً على عقب.

استكشف المساحات المحیطة بالفنون: لدینا الكثیر من األعمال الفنیة المدھشة والمبنى بحد ذاتھ یمكن أن 
یكون مثیر للعجب أیضاً. من الجدران الحجریة، إلى المصاعد الالمعة، إلى الدرابزین المتوھج، إلى األبواب 

الغامضة، متحف كولومبوس للفن (CMA) مليء بالسحر واالفتتان.

كن سخیفاً: ال بأس بالضحك ھنا! ال بأس بالتظاھر بأن المنحوتات مصنوعة من الشوكوالتة (دون لعق!). 
الحدیث عن الفن ال یحتاج إلى أن یكون جاداً أو استخدام كلمات عمیقة. یمكنك إخبار القصص السخیفة 

والتظاھر مع الفن.

ألعب: اللعب ھو جزء مھم من العملیة اإلبداعیة، للفنانین ومن أجلك. باإلضافة إلى األنشطة الموجودة في 
العدید من المعارض، ندعوك لتجربة "طرق للعب مع الفن ("Ways to play with art") في الصفحة 

التالیة. أیھا البالغون – أنتم مدعوون للعب أیضاً! 



طرق للعب مع الفن

.

قم برحلة: ابحث عن عمل فني یظھر مكاناً (منظراً طبیعیاً). انظر إلیھ لمدة 30 ثانیة. ماذا ترى؟ اآلن تخیل 
أنك تخطو للداخل (ولكن تذكر عدم لمس الفنون!). ماذا تتخیل أنك تسمع؟ رائحة؟ شعور؟ مذاق؟ كیف یبدو 

شعور الھواء على بشرتك؟ ما المخلوقات قد تعیش ھناك؟

اللعب بالتظاھر: اعثر على عمل فني مع العدید من الحیوانات أو الناس. اشترك مع شخص معك في الزیارة. 
تناوبوا في تقلید وضعیة إحدى ھذه الشخصیات، واجعل شریكك یخمن الشخصیة التي تقلدھا

الخیارات: أدخل معرضاً ولیحدد كل منكم ما یلي:  

؟ عمل فني تحبھ - ما الذي تحبھ فیھ

؟ عمل فني تكرھھ حقاً - ما الذي تكرھھ فیھ

؟ عمل فني تعتقد أنھ استغرق الكثیر من الوقت لصنعھ - ما الذي یجعلك تعتقد ذلك

العمل الفني الذي تریده أكثر في منزلك - لماذا تختار ھذا العمل الفني، وأین كنت ستضعھ؟ 

العناوین الرئیسیة لألخبار: تظاھر بأن ھذا العمل ھو األخبار العاجلة المتأخرة، ماذا سیكون العنوان 
الرئیسي؟ شارك عنوانك الرئیسي مع شریك وشاھد ما إذا كان بإمكانھ العثور على العمل الفني الذي كتبت 

. عنھ

الجیران: ابحث عن عملین فنیین موجودین بجانب بعضھما البعض. اآلن، تخیل أنھم على قید الحیاة. كیف 
تعتقد أنھا تكون طبیعة العالقة بینھما؟ ھل ھم عائلة؟ أصدقاء؟ خصوم؟ ما الذي یتحدثون عنھ عندما ال 

یشاھدھم أحد؟ 



أشیاء یجب معرفتھا 

"لقد نسیت عربة األطفال!" ال تقلق، لدینا بعض عربات األطفال، وكذلك الكراسي المتحركة، المتاحة 
لالقتراض في مكتب االستقبال. ھذا ھو أیضاً حیث یمكنك إیداع األكیاس الكبیرة وحقائب الظھر، والتي ال 

رض.  یسمح بھا في المعا

"یجب أن أذھب للحمام!" ھناك حمامات في كل طابق من المتحف وطاوالت تغییر المالبس موجودة في 
اء. حمامات الرجال والنساء على حد سو

"أنا جائع" یقدم مقھى شوكو (Schokko) إمكانیة الذھاب والجلوس وتناول الطعام في الھواء الطلق. 
. یمكنك تناول وجباتك الخفیفة ووجبات الغداء المعبأة في الحدیقة

"لدي حالة من االھتزاز" ال بأس بالتلوي/االھتزاز، طالما أن الجمیع وكل شيء آمن. إذا كان لدیك طاقة 
كبیرة، فإن حدیقة النحت مثالیة لجولة سریعة واستراحة تلّوي/اھتزاز. فقط ال تتسلق على أي شيء، من 

. فضلك

"عجباً! مؤخرات!" ال بأس بالضحك أیضاً، وھذا صحیح، ھناك الكثیر من العراة في المتحف. العدید من 
الفنانین (والناس بشكل عام) مفتونون باألجسام. ھناك العدید من األسباب التي تجعل الفنانین یمثلون الشكل 

؟ البشري - ما ھي األسباب المحتملة التي یمكن أن تفكر فیھا

نحن ھنا للمساعدة: مرافقو المعرض (األشخاص الذین یرتدون القمصان التي تقول "ھنا للمساعدة") ھنا 
. للحفاظ علیك و على القطع الفنیة بأمان ولمساعدة الجمیع في االستمتاع بزیارتھم

لدیھم الكثیر من المعرفة المثیرة لالھتمام (كثیر منھم من الفنانین أنفسھم) والمعلومات العملیة (مثل أي نوع 
من الفن وأین یمكنك أن تجده في المبنى، واإلجابة على السؤال األكثر شعبیة "أین أقرب حمام؟"). 
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