
مرحباً بكم
مرحباً بكم في متحف سولومون آر. غوغنهايم الذي يمثل 

تحفة المهندس فرانك لويد رايت المعمارية في مدينة 
نيويورك. يعد متحف غوغنهايم الذي يقع في منطقة 

"ميوزييم مايل" الرائعة مركزاً لمجموعة أعمال معروفة 
عالمياً من الفن الحديث والمعاصر. تمتع بزيارة المعارض 

الخاصة التي تضم أعمال فنانين مشهورين من القرن التاسع 
عشر حتى عصرنا الحالي واكتشف أعماالً من مجموعتنا 

الدائمة التي أبدعها فنانون بارزون مثل فاسيلي كاندينسكي، 
وبابلو بيكاسو، وفينسنت فان جوخ. 

الموقع 
1071 Fifth Avenue (at 89th street)

المترو: القطار رقم 4 أو 5 أو 6 إلى محطة الحافالت 
بشارع 86. الباص: M1 أو  M2 أو M3 أو M4 في 

ماديسون أو فيفث أفينيو. ركن السيارات: إمبارك باركينج 
(East 90th St 60) سيلفان باركينج ،(East 89th St 40) 

 يمكن االحتفاظ بالدراجات في غرفة المعاطف
guggenheim.org/locations-and-directions

المتجر
9:30 صباحاً - 6:15 مساًء  األحد - األربعاء، الجمعة 

11 صباحاً - 6 مساًء  الخميس   
9:30 صباحاً - 8:30 مساًء  السبت   

 1 800 329 6109
guggenheimstore.org

المطاعم
ذا رايت

مطعم حائز على جائزة من مؤسسة جايمس بيرد يقدم 
 أطباقاً من المطعم األمريكي الحديث.

11:30 صباحاً - 3:30 مساًء األحد - األربعاء، الجمعة 
السبت - األحد   وجبة الفطور الغذاء من 11 
صباحاً - 3:30 بعد الظهر 

الخميس مغلق

كافيه 3
تقع في الطابق الثالث وتطل على سنترال بارك. تقدم 

 المشروبات الخفيفة والمعجنات والسندويشات. 
10:30 صباحاً - 5 بعد الظهر الجمعة - األربعاء  

معلومات
1 212 423 3500 

guggenheim.org 
visitorinfo@guggenheim.org

ساعات العمل
األحد - األربعاء، الجمعة   10 صباحاً - 5:45 بعد الظهر 

10 صباحاً - 7:45 مساًء  السبت   
مغلق الخميس   

الدخول
25 دوالر أمريكي  البالغون    

 الطالب وكبار السن (أكثر من 65) 
18 دوالراً   ممن يحملون هوية سارية المفعول 

ً مجانا   ً  األطفال أقل من 12 عاما
ً مجانا  األعضاء    

تُمنح التخفيضات للمجموعات التي يبلغ عددها 10 أفراد أو أكثر

ً التذاكر المدفوعة مقدما
1 212 423 3618 

guggenheim.org/tickets

مجاناً عند الدخول
تطبيق غوغنهايم 

تتوفر أدلة متعددة الوسائط مع الجوالت على مجموعة 
المتحف والمبنى باللغات اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية 

واإليطالية واإلسبانية.

أدلة األنشطة العائلية
متوفرة عند منضدة االستقبال.

الجوالت العامة
 يومياً الساعة 2 بعد الظهر

تتوفر أجهزة مساعدة للسمع. 

مرشدو صاالت العرض
هل لديك استفسارات عن الفن؟ يتوزع المرشدون عبر 

صاالت العرض.

عروض األفالم 
مسرح الوسائط الجديدة، الطابق السفلي

خدمة واي فاي 
وصول مجاني إلى خدمة واي فاي باختيار شبكة 
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نبذة عن المتحف
المعارض

استكشف مجموعة كبيرة ومتنوعة من األساليب الفنية 
والمتحفية بما في ذلك أعمال فنية خاصة بالموقع 

ودراسات لموضوعات المعاصرة. 
guggenheim.org/exhibitions

المجموعات
اكتشف المجموعات العالمية الفريدة التي تعكس البعد الثري 

للفن بداية من القرن التاسع عشر وحتى عصرنا الحالي. 
guggenheim.org/collections

المبنى
هو نصب تذكاري للحداثة، حيث يعتبر هذا المبنى الذي 
صممه فرانك لويد رايت أحد أعظم إنجازات فن العمارة 

في القرن العشرين.
guggenheim.org/building

التاريخ
شيدت مؤسسة سولومون آر. غوغنهايم كوكبة دولية 

من المتاحف المتميزة من الناحية المعمارية والثقافية في 
نيويورك والبندقية وبيلباو وغيرها.

guggenheim.org/history
 

إمكانية الوصول
قابلية التحرك

يمكن الدخول إلى المتحف بالكرسي المتحرك باستثناء 
"هاي غاليري" الذي يمكن مشاهدته من مستويات القبة 

العلوية. الكراسي المتحركة متوفرة.

 
  

االستماع والمشاهدة
تتوفر األجهزة المساعدة على االستماع، ويُسمح بدخول 
حيوانات الخدمة. المرشدون مدربون على تقديم وصف 

شفهي للزائرين ضعيفي البصر وتتوفر برامج عامة 
للزائرين المكفوفين أو ضعيفي البصر.

      

للمزيد من المعلومات
1 212 360 4355

guggenheim.org/accessibility

التصوير
التصوير غير مسموح فوق "طابق الروتندا".

العائالت
باإلضافة إلى دليل األنشطة العائلية المتوفر عند منضدة 
االستقبال، نرحب بقيام العائالت واألطفال ذوي القدرات 

المختلفة على استكشاف برامج زيارة يوم األحد بدون 
 .(Sunday drop - in programs) موعد

 guggenheim.org/families

المجموعات
بالنسبة للمجموعات التي يبغ عدد أفرادها عشرة أو أكثر، 

يمكنك إجراء حجز للمجموعة بغية الحصول على تخفيضات 
 على أسعار الدخول وتناول الوجبات، وأشياء أخرى. 

1 212 423 3774
guggenheim.org/groupsales

العضوية
انضم إلينا

تمتع بالعضوية للحصول على:
دخول مجاني 	•

دعوات لمشاهدة العروض والنشاطات الخاصة 	•
تخفيضات في متاجرنا ومطاعمنا 	•

تذاكر مخفضة لبرامج المتاحف 	•
تذاكر ضيوف بنصف السعر 	•

المؤسسات  فعاليات  إلى معلومات عن   •	 الوصول 
الشريكة الثقافية 

تفضل بزيارة منضدة العضوية أو متجر غوغنهايم 
لالستفادة من تكلفة تذكرتك في الحصول على العضوية 

الجديدة وتلقي هدية خاصة.

للمزيد من المعلومات
1 212 423 3535

 guggenheim.org/join

ابَق على اتصال معنا
اشترك اآلن لتلقي األخبار اإللكترونية وانضم إلى مجتمعاتنا 

اإللكترونية.
guggenheim.org/connect

التفاعل عبر اإلنترنت
blogs.guggenheim.org اقرأ المدونة:  

guggenheim.org/video شاهد:   
guggenheim.org/audio استمع إلى:  


