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 :النشاط الثقافي لمتحف الفن الحديث

 :متخصص في الفنونالغير  لكباردورة تدريبية لتعليم فن الجرافيك ل

 بالل مقلد. د.أ:تقديم 

 أستاذ الطباعة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

يقيم متحف الفن الحديث مجموعة من األنشطة لنشر الممارسات الفنية بين جموع المواطنين 
 . المترددين على المتحف

وعة من التدريبات على الطباعة بقوالب الخشب البارزة ، قدم بالل مقلد في دورة الحفر مجم
تاريخية مبسطة على خلفية  ة مقابالت تعرف المتدربين في بدايتهاعوقد جاءت الدورة في ارب

سنون الحفر المتنوعه،  كما تعلموا األساليب أنواع القوالب ولخامات واألدوات التي تتمثل في ل
المتدربين من حيث الموضوعات  تنوعت استجبابة. بار المناسبة لهااألدائية المختلفه وأنواع األح

 تعبيرية متنوعة،  ال تجريديةالخشب، فجاءت في اشكالقالب التي اتخذوها للتعبير على سطح 
بما القيم الجرافيكية الناتجة من استخدام السنون المختلفه  والتي ابرزتهامحملة بقيم الظل والنور 

 .تهشيرات ومالمس مختلفة الشكل والسمكأحدثته من 

بنهاية المقابلة الرابعه استطاع كل متدرب طباعة القالب الخاص به عدة طبعات باساليب مختلفة 
 .زاحه المتدرجة والتراكب والمناعات اثناء الطبعد أو بأكثر من لون من خالل اإللواحباللون ا

 

 

 

Cultural activity of the Museum 
of

Modern Art

A training course to teach the art 
of GPU for non specialist adults
Dr. Bilal Makled,Professor of Printmaking                 

Faculty of Art Education, Helwan University

	

Museum of Modern Art assesses a range of activities for the 
dissemination of artistic practices among adults who visits 
the museum. Bilal introduced some practices in the course of 
printing with wood blocks. The workshop was introduced in 
4 sessions . The trainees started with the historical 
background about materials and tools, a brief about styles of 
carving with those tools and how the different carving tools 
could give shadow and texture. They learn how to chose the 
write ink for their block printing. They had the chance to 
explore their creativities and express their ideas, most of their 
theme came out of abstract drawing. By the fourth session, 
individuals were able to finish carving their block with their 
art image and print it in one color and other prints with multi 
colors.
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 ثالث تجارب للتربية المتحفية فى مصر

للمتااف د ر ال ي كم ااا لهففلاام ياات وملاااج لعاافال للمهتمااأن يواافلهام اااا حف ح لااح اظاافى للمتااف د فاات لل  ااف  ولااح للتااهل      
للتهبااج إي حف للمتاف د لايراه يا ك  ولاح لدياهلرن يظاح ا افف اقافلح  -" للظفكاج للقافيااج"للفطنت  لإلنسفنت  لعزكز ا فنج ا ظافى 

 . للمتعجن كمف حنظف لخفطب جماأ لل ئفت للعمـــهكج  للعـــب ر اللً ففافً يت لهباج لدط فل
 كفف للظ ف لدسفسح اا فذه للتههبج فف  ضأ انظج ااتهح لت الكس للمنففج للتعلاماج بفستخ لى لدنشعج لل ناجن اا 
 خالل ليست فرة اا للمت د كمؤسسج لهبفكج لعلاماج لخ اج  لعلام للنشئن امف كنظض بمستفى  ك فءة للعملاج للتعلاماج

لم لعواق للمنظج للمفلزى للماتهح  .ج نعفقظف اا اههر لإلستمفع  للتلااا إلح لستخ لى لل فلس لتلاح للمعهيجن  إخهل
 .للماذل  للماذة 52للقالرج يصفل اا للصد لد لن للقفنحن للقفلث ليبت لئح  كفف اتفسط و ر للتالااذ لل صل للفل   

 .5002 – 5002بفلمت د للافاح بفإلس ن الكج للعفى لل اللسح   ذلك 
 

 :التجربة الثانية

(المتحف يذهب للمدرسة)  

لل اللسح اا خالل الؤكج  لعتم  لل  هة ولح امفالسج لدط فل لألنشعج للمت  اج رلخل للم السج طفلل للعفى 
 .نمفذج ات  اج 

 ضأ خعج لعمل لدنشعج للمت  اج للافئمج ولح ل عال اظفاللت للتعلم للذللح بفلمت د  ولحللقفناج  قفات للتههبج 
 كفف ن لت ااق للت فال للمعهيح لعالب للمه لج ليو لركج يح ضفء خصفئص اهتمأ للمعهيج بفإلس ن الكج للو هى 

ا توج ليس ن الكج ب لكج اا للعفى لل اللسح  – (طفلب  طفلوج 20) للم لالس للمشفالكج–لن اذ لدنشعج بفلمت د للو هى 
ن اا خالل لافئاا لسوفوافً ا ة لللافء رال  سفوفت  استمه حرنفء 5002 -5002  تح للعفى لل اللسح  5005-5002

 .لدجفزة للصا اج
:التجربة الثالثة  

(المتحف اإلفتراضى)  
إفتراضية لجذب وتقوم الفكرة على اإلستفادة من البرامج اإلفتراضية لتحويل المتاحف الحقيقية لمتاحف 

 األطفال بالتكنولوجيا وتيسسير وصول المتحف للطفل

 
لت الكس لفالكخ  -Photo3DAlbum لى بهنفاج خبإست - ح بنفء ات د ليتهلضحي تمقللحاف للتههبج للقفلقج 

 فح لل ا للمصهي للا كم نلل ا للاوعت ن  لل ا ليسالاح ن  ج لإلو لركجناج بمنظج للتهباج لل ناج للمه للل ضفاللت لل 
ولح  يكا ناأ للتجمفلافت للتهل لدومفل للممقلج ل ل  ضفالة بمف كتفليق  لف لف للمنظج  راللسج  لذ ق   لم إختافال

لف كختفال لكا  اتح كو ح ن  م هكج لختافال اصفرال لعلمج يل مف للف ك فف للعفلب فف ا فال للعملاج للتعلاماج ن  لف ك ف
متل ج للعفلب اا اظفاللت اقل للو ث   ل للمش الت ك كذلك لافى وملاج للتعلم بمسفو ة للمت د لييتهلضح ولح اف 

لالب لع  ليستلظفى  لا كه قامج للتهل  لل نح ن كمف كتاح للمت د لييتهلضح للعفلب للتعلم  ن كذلك يظح ا خل
فل اا لف ك فف اشفالك  بف ث  ذلك بمف كتا ج للمت د للعفلب اا لضفيج لوم مخ لى لدر لت للت نفلفجاج   كم نبفست

علماا  كزك  وث ال ح للتنفيساج باا للمتامف ك ماا وهض لنتفج ملفافت  بافنفت ونظف ن  كذلك كم ناع ج ك ة   ضأ
 .يح  ل ليطفال للعفى لمظفاللت للاهف لل فرى  للعشهكاولح لبهلز للمفلفب ن   كشهأ ماا للقاج بفلن س ل ك

       




