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3كتيب األنشطة2 معرض “من وحي اليابان: رواد الفن احلديث“ كتيب األنشطة2

أنتــم عــى أبــواب اكتشــاف املعــرض اجلديــد الــذي يقدمــه متحــف اللوفــر 
أبوظبــي بعنــوان “مــن وحــي اليابــان: رواد الفــن احلديــث”.

يقــدم املعــرض عــدداً مــن اللوحــات الزخرفيــة التــي رســمتها مجموعــة 
مــن الفنانــن األوروبيــن أطلقــت عــى نفســها اســم جماعــة “نابــي”.

يقّدم املعرض العديد من الطبعات والسواتر اجلدارية اليابانية القابلة 
للطّي. وهي دليل عى تأثر الرسامن األوروبين بهذا الفن العريق. 

يســاعدكم هــذا الكتيــب عــى اكتشــاف األعمــال الفنيــة التــي يضمهــا 
املعــرض، كمــا يقــّدم عــدداً مــن األنشــطة التــي ميكنكــم االســتمتاع بهــا 

أثنــاء زيــارة املتحــف أو بعدهــا. 

نتمنى لكم زيارة ممتعة!

5
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 شاشة مسطحة
القاعة 2

أبــَدَع هــذه الطبعــة التــي متثــل منظــراً طبيعيــاً الفنــان اليابــاين أوتاغــاوا 
هريوشــيغه.

 هنــا نــرى شــخصيات تســري يف طريــق متعــّرج حتيــط بــه األشــجار مــن 
اجلانبــن. توحــي االنعطافــات التــي تظهــر عــى الــدرب باحلركــة والتقــدم 

إىل األمــام.

غالباً ما استخدم هريوشيغه األلوان الزاهية، مثل األخرض واألزرق، 
لدرجة جعلت معارفه يطلقون عليه اسم “هريوشيغه األزرق”. 

سمح انفتاح اليابان عى العالم يف النصف الثاين من القرن التاسع 
عــر للغربيــن باكتشــاف هــذه الرســومات، ممــا دفــع الفنانــن إىل 
ورّســامو  غــوخ،  فــان  فنســنت  ديغــا،  إدغــار  مونيــه،  )كلــود  اقتنائهــا 

جماعــة نابــي(.

هل تعلم؟
كان هريوشيغه من أكرب أساتذة فن الطباعة الياباين. ◌

 هذه الطبعة هي جزء من مجموعة اسمها  ◌
       “محطات توكايدو الثالث واخلمسون.”

 يف هذه املجموعة رسم هريوشيغه املراحل املختلفة للطريق   ◌
       الواصل بني مدينتي إيدو )طوكيو احلالية( وكيوتو.

كتيب األنشطة

وتاغاوا هريوشيغه
 

)قرابة 1858-1797(
ت 

سلة »محطا
شرة( من سل

»شفق يف نومازو«، )املحطة الثانية ع
ن«،

س
ث واخلم

طريق توكايدو الثال
 

1834 - 1833 
مطبوعة
 

ف الوطني للفنون اآلسيوية -غيميه
س، املتح

باري

ت
س شميد

رص الكبري/ باتري
ف الوطنية-الق

ف أورسيه، توزيع رابطة املتاح
© متح



7كتيب األنشطة6 معرض “من وحي اليابان: رواد الفن احلديث“

تعرض الطبعات اليابانية املناظر الطبيعية بطريقٍة 
فريدة، فقد صنع الفنانون هذا املنظور اخلاص 

بإضافة طبقات من أحبار مختلفة األلوان.

 انظر إىل الطبعة اليابانية التالية والحظ 
الطبقات التي يتألف منها املشهد.

نشاط

© دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي / آجينس فوتوف

اآلن حاول أن تستخدم األلوان لتحديد الطبقات. 
 ضع املسميات التالية يف الفراغ الصحيح:

حبيرة، أواين املاء، عشب، أشجار

©متحف أورسيه، توزيع رابطة املتاحف الوطنية-القرص الكبري/ باتريس شميدت

أبيض أحمر

  أصفر
فاتح

الرمادي

أزرق

أخرض
فاتح

رمادي
غامق 

أخرض
غامق

أصفر

أسود

أحمر
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مــن  جــزء  وهمــا  عــام 1891.  اللوحتــن  هاتــن  دوين  موريــس  رســم 
أوروبــا. يف  الفصــول  عــن  زخرفيــة  مجموعــة 

رسم الفنان نساًء يف موقٍع خارجي، واستخدم ألواناً فاحتة وتدرّجات 
البني الدافئة مع ملسات ذهبية خللق شعور بالرقة والصفاء.

التأثــري اليابــاين واضــح يف اخلطــوط املتعّرجــة للحــاء أشــجار الكســتناء 
وارتفــاع خــط األفــق الــذي يفصــل بــن الســماء واألرض.

هل تعلم؟
 يف هاتني اللوحتني يستخدم موريس دوين الفصول ◌

      كرمز ملراحل الزواج.

 شهر سبتمرب ميثل فترة اخلطوبة وشهر أكتوبر ميّثل  ◌
      حتضيرات الفتاة للحياة الزوجية.

 استبعد دوين فصل الشتاء من مشاهده ليعّبر عن عالقة  ◌
       من السعادة األبدية تنعكس من خالل فصول السنة 

      املشمسة الدافئة فقط.

 شاشــة مســطحة
القاعة 2

.1

.1

.2
موريس دوين

)1943 -1870(
موريس دوين

)1943 -1870(

.2

يك
ف أورسيه( / هيرفيه ليواندوس

رص الكبري )متح
ف الوطنية-الق

© رابطة املتاح
ت

س شميد
رص الكبري/ باتري

ف الوطنية-الق
ف أورسيه، توزيع رابطة املتاح

© متح

 “سبتمرب” ومعروفة أيضاً باسم
” مساء يف سبتمرب”  

أو “نساء جالسات عى الشرفة” 
1891 

ألوان زيتية عى قماش
 باريس، متحف أورسيه، منحة من

 الكونتيسة فيتايل، إحياًء لذكرى شقيقها
الفيكونت غي دو شوليه، 1923

 “أكتوبر” ومعروفة أيضاً باسم
 “مساء يف أكتوبر”

1891
ألوان زيتية عى قماش
باريس، متحف أورسيه
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انظر إىل اللوحتن.

قارن املشهدين: ما أوجه التشابه 
واالختالف التي الحظتها بن 

اللوحتن؟

 انظر إىل طريقة استخدام األلوان:
ما هي الفصول التي متّثلها كل 

لوحة؟

.1.3

.2

نشاط
الحظ كيف متّثل الشخصيات بألوانها 

فصول السنة يف هذه اللوحات. 

اآلن، ميكنك جتسيد الفصل، الشهر أو 
اللحظة كما فعل موريس دوين!

استخدم الرسم التوضيحي أدناه 
لرسم شخصية حتمل السمات 
التي تطابق الفترة التي تريدها.

ميكنك أن ترسم شخصيتك أيضاً 
ضمن مشهد يظهر الفصل.

.4.6

.5
.7

يك
ف أورسيه( / هيرفيه ليواندوس

رص الكبري )متح
ف الوطنية-الق

© رابطة املتاح
ت

س شميد
رص الكبري/ باتري

ف الوطنية-الق
ف أورسيه، توزيع رابطة املتاح

© متح
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يف وسط هذا الستار اجلداري، رسم الفنان بيار بونار أّماً مع طفليها 
وهما يلعبان مع الكالب باألطواق.

يف املنتصــف نــرى حاضنــات، ويف األعــى يوجــد إفريــز )رشيــط زخــريف( 
مؤلــف مــن عربــات.

اللــون  الفنــان  اختــار  باريــس.  يف  كونكــورد  ســاحة  يف  جيــري  املشــهد 
يهــب  الــذي كان  بالغبــار  اللــون  هــذا  يذّكــره  إذ  القشــدي للخلفيــة، 

الســاحة. عــى  أحيانــاً 

هل تعلم؟
 كان بونار يهوى اقتناء املطبوعات اليابانية، واختار أن  ◌

       يرسم لوحته عىل ستار جداري قابل للطي ألنه أراد محاكاة 
      الفن الياباين والعمل عىل مادة يابانية معروفة.

 حازت السواتر اجلدارية املطوية عىل إعجاب الناس يف  ◌
       فرنسا بسبب اجنذاب الفرنسيني للفنون اليابانية.

 االستمرارية واالنقطاع
القاعة 5

 بيار بونار
)1947 - 1867( 

 »نزهة احلاضنات، إفريز احلناطري 1897«
 ستار جداري مؤلف من سلسلة من أربع ألواح ذات طباعة
 حجرية من خمسة ألوان: البني املائل إىل األصفر واألصفر

 واألزرق الفاتح واألحمر واألسود؛ مسحوب منها 110 نسخ
 باريس، متحف أورسيه؛ املكتبة الوطنية الفرنسية، قسم

املطبوعات والتصوير الضويئ

شال بيلو
ف أورسيه)/ مي

رص الكبري (متح
ف الوطنية-الق

© رابطة املتاح
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املوجــودة  العنــارص  بعنايــة:  اللوحــة  تأمــل 
تلــك  مــن  حجمــاً  أصغــر  املشــهد  خلفيــة  يف 

هــذا؟ يعنــي  مــاذا  املركــز.  يف  املوجــودة 

مبســتويات  العنــارص  متثيــل  عمليــة  ســمحت 
قصــة.  يــروي  أن  للفنــان   مختلفــة 
باســتخدام  قصــة  تــروي  أن  تســتطيع  هــل 

اجلــداري؟ الســاتر 

نشاط
.1

.2

اســتخدم املســتطيالت املبينــة أدنــاه 
لرســم عنــارص مترابطــة أو منفصلــة.

ستساعدك اخلطوط الطولية 
الفاصلة عى رسم أجزاء منفصلة 

من قصتك.

.3

.4

انظر إىل السواتر املحيطة بك 
الستلهام األفكار!

حاول ربط لوحاتك باستخدام 
رسوم أو تصاميم عى شكل إفريز، 

كالعربات التي رسمها بونار.

شال بيلو
ف أورسيه(/ مي

رص الكبري )متح
ف الوطنية-الق

© رابطة املتاح



17كتيب األنشطة16 معرض “من وحي اليابان: رواد الفن احلديث“

والتباعــد  زخارفــه  ببســاطة  هنــا  الظاهــر  الفوســوما  تركيــب  يتمّيــز 
ألواحــه. بــن  املنتظــم 

رســم املشــهد عــى خلفيــة ذهبيــة مــع منظــر طبيعــي ميتــد عــى أربعــة 
ألــواح.

يعــرض الفنــان ثالثــة عنــارص طبيعيــة يف هــذه اللوحــات هــي الهــواء 
اخليــزران  أشــجار  ترمــز  والنباتــات.  )الصخــور(  األرض  )الغيــوم(، 
حســب  الســعيد،  واحلــظ  املديــدة  احليــاة  إىل  الصــورة  يف  الظاهــرة 

آســيا. رشق  ســكان  معتقــدات 

هل تعلم؟
 الفوسوما هي إحدى السمات املميزة للهندسة املعمارية  ◌

      اليابانية التقليدية.

 الفوسوما عبارة عن أقسام منزلقة مبطنة بالورق، وغالباً  ◌
      ما تُزخرف مبشاهد ملّونة.

 االستمرارية واالنقطاع
القاعة 5

كتيب األنشطة

إدوار فويار 
 

)1940-1868(
مجموعة من أربعة جدران »فوسوما«
 

ر
اليابان، القرن الثامن ع

ى ورق 
ب ع

حرب، ألوان وذه
 

أبوظبي، اللوفر أبوظبي

ف
س فوتو

سياحة – أبوظبي / آجين
© دائرة الثقافة وال
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1 2

 األلواح التي تتألف منها لوحة فويار، والتي حتمل 
 اسم “ احلدائق العامة ”، مرتَّبة بشكل خاطئ! 

ساعدنا عىل إعادة ترتيبها.

 مفتاح احلل: يضم املشهد مجموعتني من األلواح. 
سيساعدك املشهد الظاهر يف اخللفية للعثور عىل احلل.

نشاط

3 4 5

س
ف أورسيه)/ جان شورمان

رص الكبري(متح
ف الوطنية-الق

© رابطة املتاح



21كتيب األنشطة20 معرض “من وحي اليابان: رواد الفن احلديث“

صنــع أوديلــون رودون هــذه القطعــة املؤلفــة مــن خمســة عــر لوحــاً 
مزخرفــاً لتزيــن غرفــة طعــام أحــد القصــور اململوكــة لواحــد مــن أهــم 
 مقتني أعماله. تم اختيار األلوان بناًء عى طلب من صاحب القرص! 

هــذا التركيــب الفنــي هــو منــوذج للعالــم احلالــم الغامــض الــذي أبدعــه 
عــى  متناثــرة  مزينــة  نباتيــة  زخــارف  برســم  هنــا  الفنــان  قــام  رودون. 
خلفيــات غــري واضحــة املعالــم باســتخدام اللونــن األحمــر واألصفــر.

هل تعلم؟
 الشخصان املرسومان باللون األحمر يف اللوحة يشيران  ◌

        إىل شخصني يرتديان أزياء أجنبية، أو رمبا هما كاهنان  
       هندوسيان أو من أتباع الديانة البوذية. 

 هذه الشخصيات الغامضة واملقدسة هي مزيج من  ◌
      العنارص الثقافية والدينية يف أوروبا والرشق األقىص.

 روائع رمزية
القاعة 6

كتيب األنشطة

 أوديلون رودون
)1916-1840(

زخرفة لغرفة طعام البارون روبري 
 دو دومييس، 1901

 »شخص،شخص )زهرة صفراء(«
 ألوان زيتية ومائية وطباشريية 

 عى قماش
باريس، متحف أورسيه

 أوديلون رودون
)1916-1840(

زخرفة لغرفة طعام البارون 
 روبري دو دومييس، 1901

 “أقحوان”
 ألوان زيتية ومائية وطباشريية 

 عى قماش
باريس، متحف أورسيه

© رابطة املتاحف الوطنية-القرص الكبري )متحف أورسيه(/ هيرفيه ليواندوسيك،

© رابطة املتاحف الوطنية-القرص الكبري )متحف أورسيه( / هيرفيه ليواندوسيك
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هل تذكر منظراً طبيعياً رأيته يف أحالمك؟

واألبيــض،  باألســود  أحالمهــم  يشــاهدون  النــاس  بعــض 
ملّونــة. أحالمــاً  حيلــم  وبعضهــم 

نشاط
ما هي األحالم التي تراها؟

ارسم يف املربّع أحد األحالم التي رأيتها. ◌ 

 ميكن أن يشمل احللم منظراً طبيعياً، أو مشهداً من ◌ 
      احلياة اليومية، أو حيوانات، إلخ.
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معلومات عامة

 تقدم األنشطة التعليمية 
 باللغة العربية واإلجنليزية والفرنسية

 األحد، والثالثاء، واألربعاء، واخلميس 
ابتداًء من الساعة 9:30 صباحاً.

 يغلق املتحف يوم اإلثنني. 

 مدة اجلوالت اإلرشادية: 60 دقيقة. 
مدة ورشات العمل: 90 دقيقة.

اتصل بنا!

 لتخطيط الزيارة تفضلوا بزيارة:
https://www.louvreabudhabi.ae/

en/visit/plan-your-visit

أو اتصلوا مبركز االتصال عىل: 600565566

هل لديك أسئلة؟

 تواصل مع قسم التعليم يف 
 متحف اللوفر أبوظبي:

education@louvreabudhabi.ae

https://www.louvreabudhabi.ae/en/visit/plan-your-visit

