
أهال بمك يف ناشونال بورتريت جالريي
يعد ناشونال بورتريت جالريي أكرب مجتع عىل مستوى 

العامل للوحات الخشصية وميجد ذكرى الخشصيات اليت 
اكن هلا تأثري يف التارخي والثقافة الربيطانية وإجنازاهتم.

يف العرض ستجد قرابة 2000 لوحة خشصية متتد 
ألكرث من 500 عام بداية من العصور الوسىط وحىت 

يومنا هذا. حيث تتنوع اللوحات املعروضة بداية من وليام 
شكسبري وحىت آيم وايهناوس مكا تضم املجموعة أمعاًل 
فنية لفنانني من خمتلف األوساط بداية من هانس هولباين 

وصول إىل ديفيد هوكين.

نمتىن لك زيارة ممتعة.

فعاليات ومناقشات
تتضمن هذه الفعاليات واملناقشات فعاليات خاصة 

للعائالت والشباب مثل حمارضات فرتة الغداء وأحاديث 
ليلة امخليس وورش العمل يف هناية األسبوع واملؤمترات 

الكربى. لك الفعاليات باللغة اإلجنلزيية.

النوبات املتأخرة
اسمتتع مساء لك مخيس ومجعة مبزجي من الفن 

واملوسيىق واملرشوبات واملناقشات والرمس يف املعرض 
حىت الساعة 9:00م.

فعالية موسيقية مساء امجلعة
اسمتتع مساء لك مجعة بألوان متنوعة من الفعاليات 

املوسيقية املجانية يف املعرض واليت تتنوع من املوسيىق 
الكالسيكية والشعبية وموسيىق اجلاز ومؤلفات موسيقية 

جديدة.

ملعرفة املزيد عن الرباجم اخلاصة باملعرض اطلع عىل 
npg.org.uk دليل الفعاليات اجلارية أو مق بزيارة موقعنا

األرشيف ومعرض هايزن
هو مصدر خضم إلجراء البحث العيمل يف جمال فن 
رمس البورتريه. الزيارات متاحة حبجز مواعيد مسبقة 

 فقط. الثالثاء – امجلعة من 10:00ص – 5:00م اتصل 
بـ 6617 7321 020.

دمع املعرض
يمت الدخول جماًنا ملشاهدة مجموعة األمعال املعروضة. 

املعرض خريي ويعمتد عىل التربعات لدمع أمعالنا 
ولسمترار يف إتاحة مشاهدة اللوحات للجميع.

من فضلك تربع يف الصناديق املوجودة يف أحناء 
npg.org.uk/support املعرض أو عىل موقعنا

لضامن اسمتتاع مجيع الزوار برجاء
عدم األلك أو الرشب أو التدخني.
عدم استخدام اهلاتف احملمول.

محلاية املجموعة نرجو منمك
عدم ملس األمعال الفنية.

وضع احلقائب وحقائب الظهر يف غرفة اإليداع اخلاصة 
يف الطابق -2 )الطابق الثاين حتت مستوى األرض(.

التصوير يف املعارض ممسوح به لالستخدام الخشيص 
إن مل يذكر خالف ذلك.

ضوء الفالش غري ممسوح به يف مجيع األحوال.

اكمريات الدوائر التلفزيونية املغلقة مستخدمة يف مجيع 
أحناء املعرض.

ساعات العمل
 يوميا من 10:00ص إىل 6:00م 

ويويم امخليس وامجلعة حىت 9:00م.
يبدأ اخلروج من املعرض قبل موعد اإلغالق بعرش دقائق.

للتواصل الدامئ معنا
 مق بزيارة موقعنا npg.org.uk ملعرفة املزيد عن 

املعرض وللتجسيل من أجل احلصول عىل نرشتنا 
الهشرية املجانية.

/nationalportraitgallery 
@NPGLondon 

@nationalportraitgallery 

 من فضلك ختلص من هذه النرشة من خالل 
العربيةالصناديق املوجودة يف أرجاء املعرض. 



زيارتك خبصوص 
يمت ترتيب وترقمي املعارض الدامئة زمنًيا لتبدأ بصالت 

العرض اخلاصة حبمك أرسة تيودور يف الطابق 2 هناية 
باملجموعة املعارصة يف معارض لرينر يف الطابق 0.

ميكنك بدء زيارتك باستخدام السمل املتحرك من قاعة 
العرض الرئيسة حيث يأخذك إىل بداية املجموعة.

وخكيار بديل، إذا كنت مهمًتا حبقبة تارخيية معينة 
استخدم خريطة املعرض لتعرث عىل الصالت املعنية، 

حيث تكون مرتبة زمنًيا.

إذا كنت تبحث عن ماكن عرض أو لوحة أو فنان معني 
بإماكنك استخدام الشاشات املتواجدة يف املكتبة أو يف 

npg.org.uk مقهي البورتريه أو احبث عىل موقعنا

 ملعلومات عن العروض اخلاصة يف املعرض من 
فضلك اطلع عىل دليل الفعاليات اجلارية أو زر موقعنا

npg.org.uk

 النرتنت الالسليك )الواي فاي( متوافر يف مجيع 
NPG-Public :أحناء املعرض

يرىج سؤال أي عضو من العاملني يف املعرض إذا 
احتجت املساعدة يف أي وقت.

دليل مريئ صويت
 اكتشف تفاصيل مذهلة عن املجموعات املوجودة 
 باملعرض مع معلومات عن مخس وسبعني لوحة 

بورتريه رئيسية. الدليل متوافر باللغات اإلجنلزيية 
والفرنسية واألملانية واإليطالية واليابانية واألسبانية.

يرىج استعارته من مكتب التذاكر يف القاعة الرئيسية.

املتاجر الطابق 0 
 يتواجد مجموعة متنوعة من اهلدايا والتذاكرات 
 مستوحاة من مجموعة املعرض. اخرت صورتك 
 املفضلة من مضن 55 ألف معل لتأخذها معك 

مطبوعة باستخدام طابعة اللوحات.

املكتبة ميكن الوصول إىل طابق مزيانني من القاعة 
الرئيسية أو من الطابق 1

وهو واحد من أفضل املتاجر املتخصصة يف جمال الكتب 
حيث يضم مجموعة واسعة من الكتب حول فن البورتريه 
والتارخي والفن والتصوير الفوتوغرايف واألزياء والسري.

مقهي البورتريه الطابق -3 )الطابق الثالث حتت 
مستوى األرض(

يقدم مقهى البورتريه الشطائر والسلطات واحلساء 
واليخنة باإلضافة إىل مجموعة من الكعاكت واملخبوزات 

املصنوعة يدوًيا. ويغلق قبل ساعة من إغالق املعرض.

مطعم البورتريه الطابق 3
يرشف املطعم املوجود عىل السطح عىل منظر مذهل 

ملدينة لندن ويقدم قامئة ممتازة من األطعمة اإلجنلزيية 
احلديثة. ويغلق قبل ساعة من إغالق املعرض عدا يويم 

امخليس وامجلعة موعد اإلغالق يكون يف 10:00م.
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معلومات الوصول
 مجيع املناطق يف املعرض ميكن الوصول إلهيا 

عرب املصعد. الدخول إىل املعرض ملستخديم الكريس 
املتحرك يكون عرب املدخل املنحدر يف الشارع الربتقايل 

وعند ماكن مدخل احملل يف ميدان سان مارتن.

الكرايس املتحركة
ميكن إمداد الزوار الذين يعانون من صعوبة احلركة 
بكرايس متحركة يدوية. من فضلك اسأل يف مكتب 

التذاكر إذا احتجت إىل مساعدة إضافية.

املراحيض
 تتوفر أربعة مراحيض لكال اجلنسني متاحة 

ملستخديم الكرايس املتحركة:
 الطابق -3 )الطابق الثالث حتت مستوى األرض( 

– مقهي البورتريه
 الطابق -2 )الطابق الثاين حتت مستوى األرض(

– جماور ملرسح أونداجتي اجلانيب
الطابق 0 – مدخل الشارع أوراجن

 الطابق 3 – جماور ملطعم البورتريه عرب مصاعد 
شارع أوراجن

املصاعد
مدخل املتجر – يوفر إماكنية الدخول إىل احملل يف 

الطابق -1 )الطابق األول حتت مستوى األرض( ومقهى 
البورتريه يف الطابق -3 )الطابق الثالث حتت مستوى 

األرض(.
املدخل الرئييس – يوفر إماكنية الوصول إىل مرسح 

أونداجتي اجلانيب واملراحيض املتواجدة يف الطابق -2 
)الطابق الثاين حتت مستوى األرض( ولك الصالت يف 

الطوابق 0 و1 و2.
مدخل شارع أوراجن – يوفر إماكنية الوصول إىل 

الطوابق 1 و2 ومطعم البورتريه املتواجد يف الطابق 3.

يتوفر أيضا مصعد منفصل من الطابق 0 وصول إىل 
متجر الكتب.

منطقة تغيري حفاضات األطفال
يتوفر قسم لتغيري حفاضات األطفال جماور مرسح 
 أونداجتي اجلانيب يف الطابق -2 )الطابق الثاين 

حتت مستوى األرض(.

 حنيطك عملا بأنه من املمكن أل تكون مجيع اللوحات معروضة يف 
وقت زيارتك.

حقوق الطبع اخلاصة جبميع الصور حمفوظة لناشونال بورتريت جالريي 
لندن عدا حقوق الطبع اخلاصة ببورتريه بول ماكرتين حيث أهنا مملوكة 

لسام والش


