
للتوززيیع االفورريي  

ااالتصالل: إإيیليیز ططوباليیانن٬، آآنن بايیليیس  

 

	The)متحف االمترووبوليیتانن للفنونن   Metropolitan	  
Museum	  of	  Art)  يیُطلق تطبيیقًا تفاعليیًّا جديیًداا على

	One)كثيیرةة"  عواالمووااحد٬،  METاالشبكة "  Met.	  
Many	  Worlds) بإحدىى عشرةة لغة.  

فنّي من عمل  500يیمكن للزاائريین ااستكشافف أأكثر من 
بيین مجموعة االمتحف االشهھيیرةة على نطاقق االعالم  

مم2014يیونيیو  11 رربعاءتارريیخ ااإلططالقق: ااال  

االموقع على االشبكة:  
 worlds-‐many-‐met-‐www.metmuseum.org/one  

 

أأعلن االيیومم ططوماسس  –مم) 2014يیونيیو  11(نيیويیورركك٬، 
كامبل مديیر متحف االمترووبوليیتانن للفنونن ووررئيیس  بب.

٬، كثيیرةة" عواالمووااحد٬،  METمجلس إإددااررتهھ عن إإططالقق "
ووهھھھو تطبيیق تفاعلّي جديید يیُعرضض بإحدىى عشرةة لغة على 

موقع االمتحف على االشبكة.  



كثيیرةة" للزاائريین باستكشافف  عواالمووااحد٬،  METيیسمح "
من االمجموعة االموسوعيیة  قطعة فنيیة 500أأكثر من 

للمتحف باإلنكليیزيیة وواالعربيیة وواالصيینيیة وواالفرنسيیة 
ووااأللمانيیة ووااإليیطاليیة ووااليیابانيیة وواالكورريیة وواالبرتغاليیة 

وواالرووسيیة ووااإلسبانيیة. وومن خاللل االتفاصيیل االخاصة بكل 
قطعة فنيیة مرتبطة بمحاوورر وومفاهھھھيیم فنيیة جامعة٬، يیدعو 

"MET  ،كذلك إإلى كثيیرةة" االزاائريین  عواالمووااحد٬
تزوويیج االصورر ضمن ووحدااتت بطريیقة عبر االتجاووبب 

مرحة ووشعريیة ووإإبدااعيیة.  

ووااحد٬،  METووقد قالل االسيید كامبل في تصريیحهھ: يیُعّد "
كثيیرةة" أأددااةة ررقميیة رراائدةة أأخرىى للتعّرفف على  عواالم

مجموعة االمتحف٬، ووهھھھي تعتمد في أأساسهھا على معاررفنا 
ااالستثنائيیة٬، لكنهّھا تُشّجع جمهھوررنا في االوقت نفسهھ على 
االلعب ووااالستكشافف. ووهھھھذهه االمقارربة ااألوولى لما أأررجو أأنن 

تكونن مقاررباتت كثيیرةة متعدددةة االلغاتت للتعرفف على متحف 
ضمن سعيینا لتقديیم مرآآةة ثقافيیة تعكس االمترووبوليیتانن 

لة في مجموعتنا." االحضاررااتت االُممثَّ   

	بدعم من بلومبيیرغغ كثيیرةة" عواالمووااحد٬،  MET"مشرووعع   
(Bloomberg)	    



يیعتمد االتطبيیق االجديید على سلسلة من االمباددررااتت على 
االشبكة أأططلقهھا متحف االمترووبوليیتانن ووأأُسندتت لهھا جواائز٬، 

وواالمالحظ  االمتحف االشاسعة.ووهھھھي مستوحاةة من مجموعة 
أأنّن باددررةة "هھھھايیلبروونن تايیماليین لتارريیخ االفن" 

(Heilbrunn	  Timeline	  of	  Art	  History)  االتي
مم ما ززاالت تتطّورر ووتتوّسع وويیحصل 2000أأطُطلقت سنة 

موقعهھا على االشبكة على أأكثر من مليیونن ززيیاررةة في 
) تُقّدمم مم2011( (Connections)االشهھر. وو"رروواابط" 

نظر شخصيیة حولل ااألعمالل االفنيیة  ووجهھاتت بدووررهھھھا
عضو من بيین االموظظّفيین في  100للمجموعة حّرررهھھھا 

	82nd)االمتحف. أأّما "االثاني وواالثمانيین وواالخامس"   &	  
Fifth) )2013من أأمناء االمتحف  100) فتعرضض مم

عمل فنّي من االمجموعة غيیّرتت  100يیتحدثونن عن 
نظرتهھم إإلى االعالم٬، ووقد ُخصِّصت كل مرةة ددقيیقتيَین لكل 

 (MetCollects)أأميین متحف. وو"االمتحف يیجمع" 
) تُقّدمم قرااءةة أأووليیة لألعمالل االفنيیة االتي ااقتناهھھھا مم2014(

 كثيیرةة" لمعوااووااحد٬،  MET"االمتحف حديیثًا. ووهھھھكذاا فإنّن 
هھھھو االعرضض االخامس على االشبكة من بيین عرووضض 

متحف االمترووبوليیتانن االمستوحاةة من مجموعتهھ.  

بمقارربة جديیدةة  كثيیرةة" عواالمووااحد٬،  MET"يیتّسم 
للمجموعة. وومن خاللل تقديیمهھ ااألعمالل االفنيیة مع ووصف 



حّرررهه أأمناء االمتحف تراافقهھ إإمكانيیة جمع تفاصيیل 
االصورر٬، فإنّن هھھھذاا االتطبيیق يیُدمج صوتت خبرااء االمتحف 
مع أأصوااتت جمهھوررهه. وويیمكن للزاائريین ووضع بصماتهھم 
من خاللل ااختيیارر أأززووااجج االصورر بطريیقة مرحة ووذذكيیة 

ررووااقق  فيوومدررووسة٬، وومشارركة إإبدااعاتهھم ثم نشرهھھھا 
. ووللزاائريین كثيیرةة" عواالمووااحد٬،  MET"االزاائريین لموقع 

خيیارر مشارركة هھھھذاا االمحتوىى باإلنكليیزيیة كما بعشر لغاتت 
إإضافيیة أأخرىى.  

على "ددليیل متحف  كثيیرةة" عواالمووااحد٬،  MET"يیعتمد 
االمترووبوليیتانن للفنونن" وويیستوحي منهھ٬، ووقد نشر االمتحف 

 مم ثم تبع ذذلك2012هھھھذاا االدليیل أأوولل مرةة باإلنكليیزيیة سنة 
بالصيینيیة وواالفرنسيیة  ةااإلصدااررااتت االمطبوع مم2013سنة 

ووااإليیطاليیة ووااليیابانبة وواالبرتغاليیة ووااإلسبانيیة٬، وويیمكن ططلب 
هھھھذهه االنّسخ أأوو ااإلصدااررااتت االجديیدةة بالعربيیة أأوو ااأللمانيیة أأوو 

االكورريیة أأوو االرووسيیة في أأووااخر شهھر يیونيیو على االموقع 
االتالي:  

 -‐art-‐of-‐museum-‐metropolitan-‐publications/the-‐http://store.metmuseum.org/met
guide/invt/mmanewguide  

ووسوفف يیتواافر كذلك في أأووااخر شهھر يیونيیو نسخة كيیندلل 
للدليیل االتي يیمكن ططلبهھا مسبقًا عن ططريیق أأماززوونن على 

لي:االعنواانن االتا  



 -‐Guide-‐Art-‐Museum-‐http://www.amazon.com/Metropolitan
-‐F8&sr=8ebook/dp/B00KQ0H9Z8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UT

1&qid=1401994372  

ااإلعالمم االرقمي  قسمُ  كثيیرةة" عواالمووااحد٬،  MET"يیُنتج 
٬، (CHIPS)لمتحف االمترووبوليیتانن بالتعاوونن مع تشيیبس 

ووموظظّفي أأمانة متحف  ووقسم االنشر ووستودديیو االتصويیر
االمترووبوليیتانن للفنونن.  

 

مم2014يیونيیو  11  


