
English Arabic
"Exhibition. Van Gogh - The Immersive 
Experience (extended)

From 10 October 2018 to 10 March 2019 at 
the Brussels Stock Exchange (Bourse).

Thanks
to the most recent virtual projection 
technology you will become a part
of the universe of painter Vincent Van Gogh. 
The experience will let 
you discover the life of the artist in a new 
way: his time at the 
convent and in Arles, the secrets from the 
letters he wrote to his 
brother and much more. A sound and light 
show will immerse you in the 
famous and familiar images of Vincent Van 
Gogh.

(ممتدة)معرض" فان جوخ - تجربة غامرة " ""

 من 10 أكتوبر 2018 إلى 10 مارس 2019 في بورصة بروكسل
.(بورصة)

شكر إلى أحدث تقنیات العرض االفتراضي ، فستصبح جزًءا منھا
من عالم الرسام فنسنت فان جوخ. سوف تسمح التجربة 
بإكتشاف حیاة الفنان بطریقة جدیدة: وقتھ في
 الدیر و في آرل ، األسرار من الرسائل التي كتبھا لھ أخیھ وأكثر من
.ذلك بكثیر
 عرض الصوت والضوء سوف یغمرك في الصور الشھیرة والمألوفة
.لفنسنت فان جوخ
"

TALK ABOUT ART دعونا نتحدث عن الفن
Who is you favorite artist? من ھو الفنان المفضل لدیك؟
Do you like Van Gogh? ھل تحب فان جوخ؟
Do you enjoy looking at art? ھل تحب التفكیر في الفن؟
Do you paint/draw/do art? ھل ترسم / ترسم / تفعل الفن؟
Do you go to exhibitions often? ھل تذھب في كثیر من األحیان إلى المعارض؟
Have you been to the Van Gogh exhibition yet?ھل زرت معرض فان جوخ؟
Have you been to any other exhibitions or art galleries lately?ھل زرت معرض آخر مؤخًرا؟
Do you like to go to exhibitions in a group or alone?ھل تحب الذھاب إلى المعارض وحید أو في مجموعة؟
How do you judge what you like in art? كیف تحكم على ما تحب في الفن؟
In your opinion should art have a meaning? برأیك ، ھل یجب أن یكون الفن منطقیًا؟
What is your favorite form of art, ie: oil painting - watercolour -sculpture - realism - abstract - impressionism - etc?

ما ھو شكل الفن المفضل لدیك؟ مثال: الرسم الزیتي ، واأللوان المائیة ، 
والنحت ، والواقعیة ، والفن التجریدي ، واالنطباعیة ، إلخ. ؟

Would you consider buying some original art?ھل ستشتري عمالً فنیاً أصیالً؟
Do you own any art? ھل تقتني الفن؟
Have you ever been to an exhibition opening?ھل سبق لك أن ذھبت إلى افتتاح المعرض؟
Do you like to take photographs? ھل تحب التقاط الصور؟
Have you ever taken photographs you would consider art?ھل سبق لك التقاط صور قد تعتبرھا فنًا؟
Does art make you feel something? ھل الفن یجعلك تشعر بشيء؟
Describe some art in the pictures on this worksheet. Do you like any of them?Why?وصف الفن في ھذه الصور. ھناك البعض الذي تحبھ؟ لماذا؟
Do you dislike any of them? Why? ھناك البعض الذي ال تحب؟ لماذا؟
painting لوحة
acrylic painting طالء االكریلیك
oil painting ألوان زیتیة
watercolour painting ألوان مائیة
sculpture نحت
charcoal drawing رسم الفحم

ART



pencil drawing رسم قلم رصاص
illustrating توضیح
sketching رسم
nude عار
landscape صور الطبیعة
portrait صورة
digital رقمي
pottery صناعة الفخار
beautiful جمیل جمیلة
meaningful ھذا منطقي
complicated معقد
shallow سطح
deep عمیق
peaceful مھدئ
Colourful ملون


