دليل الزوار

مرحبا بكم في معرض
نوفا سكوشيا للفنون

معرض نوفا سكوشيا للفنون هو مكان جتمع عام شامل للجميع يربط الناس بالفن إللهام طرق جديدة للتفكير .وسعيا ً
لتقدمي الفن املعاصر األكثر حيوية وجذبا ً من جميع أنحاء العالم ،نلتزم بتخليد املاضي من خالل تطبيق وجهة نظر معاصرة
تعالج القضايا ذات الصلة ومنظور كل من التحديات القائمة احلالية .وفي وجود أكثر من  19ألف عمل فني في اجملموعة
عد معرض نوفا سكوشيا للفنون أكبر متحف للفنون في كندا األطلسية.
الدائمة ،ي ُ ّ

حماية الفن

يرجى عدم ملس األعمال الفنية أو تناول الطعام واملشروبات
في قاعات العرض.
ال يسمح باصطحاب احلقائب الكبيرة ،وحقائب الظهر،
ُ
واملظالت ،واألقالم في قاعات العرض .نوفر لكم مجانا ً غرفة
لترك املعاطف وخزائن آمنة حلفظ متعلقاتكم الثمينة حلني
االنتهاء من زيارة املعرض .يرجى االنتباه إلى ما حولك أثناء
التجول في قاعات العرض.

سهولة التجول
املعرض مجهز ملن يستخدمون الكراسي املتحركة ،مع
وجود املصاعد في كال املبنيني .يسمح بدخول الكالب
املرافقة للمكفوفني وضعاف البصر .يشارك املعرض في
برنامج بطاقات Easter Seals Canada Access 2
الذي مينح إمكانية الدخول اجملاني ملرافق أي من الزوار
ذوي اإلعاقة الدائمة الذين يحتاجون إلى املساعدة أثناء
التجول في قاعات املعرض.

يسمح بالتصوير الشخصي ،ما لم يتم التنبيه عليه بخالف
ُ
ذلك ،ولكن يرجى عدم استخدام الفالش في جهاز التصوير
ُ
لديك ألن األعمال الفنية حساسة للضوء.

االنضمام إلى عضوية املعرض

انضم إلى مجتمع يحتفي بالثقافة والتنوع من خالل الفنون
البصرية واملرئية.

شارك جتربتك

تابع معرض نوفا سكوشيا للفنون على وسائل التواصل االجتماعي
@artgalleryns

artgalleryofnovascotia.ca
1723 Hollis Street | Halifax, Nova Scotia | B3J 1V9
902.424.5280 | info.agns@novascotia.ca
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 املعرض اجلنوبي،معرض الفنون ُمقام على مبنيني
 وهما متصالن ببعضهما عبر،واملعرض الشمالي
 ال ميكن الوصول إلى.الطابق السفلي حتت الفناء
 في املعرض الشمالي إال بواسطة3 الطابق
 الفتات املصعد اخلارجي تتطابق مع.املصعد
.اخلريطة وسوف تظهر لك الطابق الذي تتواجد به

