
تم تطویر ھذا المورد بدعم من:

اللعب التحویلي 

یحّول العدید من الفنانین األشیاء الیومیة إلى مواد فنیة. على سبیل المثال، روبنسون 
المعروفة بدمجھا لألزرار وربطات العنق وآلیات صندوق الموسیقي وأكثر من ذلك بكثیر 

 . في إبداعاتھا

قم بزیارة مركز اإلبداع وابحث عن رابط/موصل تشاركي (مكان یحتوي مواد لممارسة 
اإلبداع الخاص بك). ابحث عن إبداع یعجبك والذي صنعھ وتركھ زائر آخر. خذه وحولھ 
إلى شيء جدید، عن طریق اإلضافة علیھ باستخدام معدات من محطة ربط أخرى. صور 

التعدیل الخاص بك وشاركھ على وسائل التواصل االجتماعي باستخدام الھاشتاغ 
. #myCMA

ملحق في المنزل: اعثر على جسم/كائن مھمل يثیر فضولك. وھذا 
يمكن أن يكون كوز صنوبر، قطعة مجوھرات مكسورة، قصاصة من 

القماش، شيء من درج الخردة - أي شيء. ألصق الجسم على قطعة 
من الورق باستخدام الغراء أو الشريط الالصق وارسم (أو خربش) 

حوله، أو جمعه بأشیاء أخرى إلنشاء صورة مجمعة أو منحوتة. 

أوجد واصنع القصص
استخدم ھذه األنشطة للتفكیر والصنع بطرق مستوحاة من 

أمینة، مع الفن من قبل أي شخص.

 Aminah Brenda Lynn Robinson, Brushes (paint brush holder), date unknown, hogmawg and found :حقوق الصور
objects, Estate of the Artist

Front: Aminah Brenda Lynn Robinson, Come In, 1999, cloth and thread, Estate of the Artist
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سرد القصص اإلبداعیة 

أحبت أمینة سرد قصص الناس من خالل الكلمات والصور، وغالباً في الكتب المصنوعة 
. ً یدویا

في معارض الصور: ابحث عن صورة شخصیة (عمل
 فني یصور شخصاً). الحظ التفاصیل مثل تعبیر الوجھ

ه  والمالبس ولغة الجسد والبیئة المحیطة بھا. استخدم ھذ
.  التفاصیل لتخیل قصة خیالیة عن حیاة ھذا الشخص

ل  استخدم قلم رصاص وورقة لتدوین أفكارك من خال
ء  الكتابة الحرة - ال تقم بالتعدیل أو ال تقلق بشأن اإلمال

ك.   أو حتى ما إذا كان ذلك منطقیاً لشخص آخر غیر
ن، فقط امأل الصفحة بأي قصة تأتي إلى ذھنك. اآل

ء  استخدم قلم الرصاص الخاص بك لشطب كل شي
. عدا الكلمات األكثر إثارة لالھتمام، مما یخلق قصیدة تعتیم

ملحق في المنزل: اعمل مقابلة مع أحد كبار السن (قريب، جار) 
واسألھم "ما ھي القصة التي تتمنى أن تشاركھا مع اآلخرين؟" استخدم 

. الكلمات والصور لتفسیر تلك القصة وإنشاء كتاب
نصیحة: يصنع الفنانون كتبا بالعديد من األشكال واألحجام والتنسیقات. 

اعبث والعب بورقة مسودة وإبرة وخیط لخلق طرق جديدة لربط كتاب، أو 
. اعثر على دروس على اإلنترنت لإللھام والتوجیه

 

ربط قصصنا 

راقب: ابحث عن عمل فني یتحدث إلیك وانظر إلى العمل بصمت (دون قراءة البطاقة!) لمدة 
۳۰ ثانیة. تلمیح: لتنظر بعمق أكبر للتفاصیل "قم بالتقریب" على قسم واحد وكأنك تنظر من 
 . خالل التلسكوب، ثم حّرك باتجاه عقارب الساعة. ثم "قم بالتصغیر" وانظر إلى العمل ككل

ِصف: شارك مالحظاتك مع األشخاص اآلخرین الذین تقوم بالزیارة معھم. 

فّسر: إذا كانت ھذه منتصف القصة، ماذا تعتقد أنھ قد یحدث؟ ما الذي الحظتھ ویجعلك تعتقد 
؟   ذلك

عالقة شخصیة: تؤمن روبنسون أن عملھا لن یكتمل أبداً ألن كل مشاھد یجلب قصتھ 
الخاصة إلى فنھا. ما ھي القصة الشخصیة التي لدیك التي تتصل بـ، أو تبني على، القصة 

التي تعتقد أن ھذا العمل الفني یخبرھا؟ 

ملحق في المنزل: جرب ھذا النشاط نفسه باستخدام صورة من كتاب 
أو مجلة أو ألبوم صور قديم أو صورة عبر اإلنترنت (تلمیح: ابحث عبر 
اإلنترنت عن نیويورك تايمز "ما يجري في ھذه الصورة" للعثور على 

مجموعة من الصور المجانیة والمثیرة لالھتمام دون كالم على الصور) 
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