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معرض
«مــن وحــي اليابــان:
رواد الفــن احلديــث»

حيمــل املعــرض الثالــث الــذي يقيمــه متحــف اللوفــر

أبوظبــي اســم “مــن وحــي اليابــان :رواد الفــن
احلديــث” .وهــو يقـ ّدم باقـ ًة مــن اللوحــات الزخرفيــة

التــي رســمتها يف مطلــع القــرن العرشيــن مجموعــة
مــن الفنانــن األوروبيــن أطلقــت عــى نفســها اســم
جماعــة “نابــي” إىل جانــب أعمــال للفنــان أوديلــون

أمناء املعرض:

إيزابيل كان ،رئيسة

قاعات املعارض

متحف أورسيه

اللوفر أبوظبي

أمناء اللوحات،
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العاملية ،متحف

فكــرة احلــوار بــن الــرق والغــرب ويركــز عــى
األساليب املختلفة التي أثَّرت يف الزخارف احلديثة
مــن الناحيــة اجلماليــة .يشــرح املعــرض ،مــن خــال

أعمــال جماعــة “نابــي” وأوديلــون رودون ،كيــف
الرســامون األوروبيــون اجلماليــات اليابانيــة يف
دمــج
ّ

رودون ( .)1916–1840ســيتع ّرف الــز ّوار عــى
األثــر الــذي تركــه الفــن اليابــاين عــى ف ّنــاين أوروبــا،

الغربيــة واملطبوعــات اليابانيــة والســواتر اخلشــبية

يف تطويــر فــن الديكــور احلديــث.

املســتوحاة مــن الــرق عــى اللوحــات الغربيــة يف

وسيكتشــفون أهميــة اجلماليــات اليابانيــة ودورهــا

تشـ َّ
ـكلت جماعــة “نابــي” يف أواخــر مثانينــات
القــرن التاســع عــر مببــادرة مــن پــول ســروزييه
ورســام آخــر درس معــه يف
()1927–1864
ّ
أكادمييــة جوليان*،وهــي مدرســة خاصــة لتعليــم
الفنــون .تشـ ّ
ـكلت املجموعــة األساســية عــى يــد
پول -اييل رانسون وپيري بونار ()1947–1867
وادوار ڤيــار ( )1940–1868وموريــس دوين
( )1943–1870وســرعان مــا انضــمَّ إليهــم
كــر -كزاڤييــه روســيل (.)1944–1867
كان هــدف هــؤالء الفنانــن الشــباب هــو كــر
احلــدود بــن األشــكال الفنيــة ،وإعطــاء املزيــد
مــن األهميــة للفنــون “الزخرفيــة” أســوةً ببــايق
الفنــون اجلميلــة ،مــن خــال إزالــة الفــوارق بــن
زخرفــة اجلــدران ورســم اللوحــات عــى حامــل
الرســم * ،الــذي كان ي ُنظــر إليــه بتقديـ ٍـر أكــر.

املكان:

ينقســم املعــرض إىل أربعــة أقســام ،وهــو يتتبــع

إبداعاتهــم الزخرفيــة .يبرهــن التقــارب بــن األعمــال
املزخرفــة ،عــى تأثــر املبــادئ اجلماليــة اجلديــدة

بدايــة العــر احلديــث.

التواريخ:

من  6سبتمرب 2018

إىل  24نوفمرب 2018
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أهــداف دليــل
املعلمــن

قبل الزيارة

بعد الزيارة

ميكــن للمعلمــن اإلعــداد لزيارتهــم باســتخدام

ميكــن مناقشــة أســئلة الطــاب املشــاركني يف اجلولــة
ـخ مــن األعمــال
داخــل الصــف ،والعمــل عــى ن ُ َ
سـ ٍ
الفنيــة التــي شــاهدها الطــاب يف املعــرض .أمــا

بنفســه يف أرجــاء املعــرض إذا أراد.

ُ
صممــت لتعميــق وتوســيع معــارف الطــاب

املعلومــات العمليــة وأوراق العمــل املتوفــرة ،والتــي

يتــم تقدميهــا بالتزامــن مــع ترتيــب األعمــال الفنيــة
يف املعــرض .لــذا ســيتمكن املعلــم مــن قيــادة صفــه

الهــدف مــن هــذا الدليــل هــو مســاعدة املعلمــن
والطــاب عــى استكشــاف املعــرض بســهولة

ويــر .تســاعد املحتويــات الــواردة يف دليــل املعلــم

عــى ختطيــط زيــارة جماعيــة أو زيــارة برفقــة مرشــد.
الهــدف مــن االقتراحــات املق ّدمــة لســر اجلولــة هــو

حتفيــز االهتمــام وتوجيــه انتبــاه الطــاب إىل عــد ٍد
مــن التفاصيــل املختلفــة .ترفــق هــذه االقتراحــات
أحيانـ ًـا بأســئلة تتعلــق بكيفيــة تفاعــل كل طالــب

عــى حــدة مــع العمــل الفنــي وطريقــة فهمــه

للمشــهد .ال توجــد إجابــات “صحيحــة وأخــرى

خاطئــة” عــى األســئلة ،فالغــرض مــن األنشــطة
هــو تشــجيع املجموعــة عــى النقــاش اجلماعــي حــول

العمــل الفنــي.

مقســم إىل أربعــة أجــزاء تعكــس تصميــم
الدليــل
َّ

املعــرض .تــم اختيــار ســبعة أعمــال مــن املعــرض
لتتم دراستها بعمق .حيوي كل جزء أنشطة متابعة

تناســب مســتوى الطــاب (احللقــة  1واحللقتــان 2
و ،)3والتي ميكن العمل عليها الحقا ً داخل الصف.
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ميكــن للمعلمــن أيضـا ً تقديــم نســخ لبعــض

األعمــال املحـ َّددة يف هــذا الدليــل والعمــل عليهــا
قبــل زيــارة املعــرض .ســيتمكن الطــاب يف هــذه

احلالــة مــن مقارنــة النســخ التــي جهزوهــا مســبقا ً
مــع األعمــال األصليــة خــال زيارتهــم للمتحــف.

أثناء اجلولة

الفقــرات التوضيحيــة املرافقــة لــكل عمــل فقــد
املكتســبة خــال الزيــارة.

أخيــراً ،إذا شــعر املعلــم أن الدليــل ســاعده وأتــاح

لــه فرصــة معاجلــة موضوعــات موجــودة يف املعــرض
الدائــم ،ميكنــه إطالــة زيــارة املعــرض املؤقــت،

والتوجُّ ــه لزيــارة مجموعــة املقتنيــات الدامئــة ،فهــذا
كفيـ ٌ
ـل بتوســيع دائــرة اطــاع الطــاب عــى املوضــوع.

ِّ
توجــه األســئلة الــواردة يف الدليــل انتبــاه الطــاب

إىل التفاصيل املوجودة يف كل عمل .جيب تشجيع
الطــاب أيضـا ً عــى التفكــر يف الســياق الــذي

تــم فيــه تنفيــذ العمــل ،أو حتفيزهــم عــى ابتــكار
حــوارات بــن الشــخصيات املوجــودة يف الصــور.

تســمح األســئلة للمعلــم أن يضفــي املزيــد مــن

احلركــة واحليويــة عــى اجلولــة.

يضمُّ الدليل تسلسالً زمنيا ً ومسردا ً للمصطلحات
املســتخدمة .كال الدليــل واملســرد وُضعــا ملســاعدة

املدرّســن أثنــاء زيــارة املعــرض ،ولتهيئــة الطــاب

قبــل الزيــارة وبعدهــا ،أي عنــد عودتهــم إىل الصــف.
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اجلــزء األول:
شاشــة مســطحة

رسامو جماعة «نابي»
خالفا ً لبعض الفنانني الذين عارصوهم ،لم يرغب ّ
وهم للواقع يف لوحاتهم ،بل فضلوا تقديم متثيل مسطح للعالم
يف ابتكار
ٍ

باستخدام سطوح مستوية متجاورة ومتراكبة بدال ً من إنشاء انطباع ثاليث
األبعــاد عــى ســطح اللوحــة .وهكــذا اختــاروا أال يرســموا خدعـا ً برصيــة* بــل
املهمــة يف
تعاملــوا مــع اللوحــة كمــا لــو كانــت صــورة ذهنيــة .مــن املراحــل
ّ

مســيرة تطورهــم كان اكتشــافهم للوحــات بــول غوغــان (،)1903-1848
املبســطة واأللــوان املسـ ّ
ـطحة * التــي ال عالقــة
التــي اســتخدم فيهــا الزخــارف
ّ
لهــا بالواقــع.

الرســامني بالتعبــر عــن
ســمح مبــدأ الســتار اجلــداري لهــذا اجليــل اجلديــد مــن
ّ

رؤيــة شــعرية ورمزيــة وروحيــة للعالــم ،بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت ســطح
االســتناد * املطــي صغيــرا ً أو كبيــراً .لقــد ّ
ركــزت مقاربتهــم الفنيــة هــذه عــى

أهميــة التناقضــات امللحوظــة بــن املناطــق املظلمــة واملضيئــة وعــى املناطــق
ذات األلــوان الزاهيــة املرســومة عــى ســطح االســتناد *.تعطــي هــذه املعاجلــة

املبســطة أهميــة زخرفيــة أكــر للخطــوط األساســية العريضــة للعمــل الفنــي.
ّ
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شاشة مسطحة

موضــوع الصــورة هــو جبــل فوجــي ،وهــو جبــل

راســخاً ،ممــا ســمح للفنانــن بالعــودة إىل تأمــل

الفنــان تصويــر اجلبــل دون أي منظــور (انعــدام

اليابانيــون يتع َّبــدون لكامــي (األرواح اإللهيــة) عــى

منــذ العــام .1820

هذا العمل الفني هو واحد من أصل  36مطبوعة
ُ
خصصــت كلهــا لرســم جبــل فوجــي ،وهــي مــن

إبداعــات الفنــان كاتسوشــيكا هوكوســاي يف عامـ ّـي
 1831و  .1832ميكــن النظــر إىل اجلبــل مــن زوايــا

ـاءات وأطـ ٍـر مختلفــة .إنهــا واحــدة
متعــددة ،ويف إضـ ٍ

مــن أشــهر املجموعــات التــي أنتجهــا الفنــان ،وقــد
لعبــت دورا ً مهمـا ً يف إجنــاح هــذا النــوع مــن الصــور
الطبيعيــة.

ملحة موجزة:

املطبوعات اليابانية
تُصنــع املطبوعــات اليابانيــة باســتخدام تقنيــة

ورســامو
مونيــه ،إدغــار ديغــا ،فنســنت فــان غــوخّ ،

جماعــة “نابــي”).

أسئلة للمشاركني:
◌ ◌تأمّل هذا العمل .ماذا صوَّر الفنان
هنا برأيك؟

◌ ◌صف العنارص املختلفة يف املطبوعة.
◌ ◌كم لونا ً استخدم يف الصورة؟
ما هي هذه األلوان؟

◌ ◌ما التقنية الفنية التي استخدمها
الفنان برأيك؟

◌ ◌أي فترة من النهار يصوّر املنظر؟ ملاذا؟

كاتسوشيكا هوكوساي

كان صبغـا ً أدخلــه التجــار الهولنديــن إىل اليابــان

الرســومات ،ممــا دفــع الفنانــن إىل اقتنائهــا (كلــود

«رياح جنوبية ،سماء صافية» من سلسلة «مشاهد جبل فوجي

تقتــر األلــوان املســتخدمة عــى األحمــر واألبيــض
واألزرق الــرويس (الداكــن) ،علمـا ً بــأن هــذا اللــون

مــن القــرن التاســع عــر للغربيــن باكتشــاف هــذه

◌ ◌خت ّيل أنك هناك تشاهد اجلبل بعينك.
ما األصوات التي ستسمعها وما

()1849-1760

مقارنتهــا باجلبــل .أمــا الغيــوم البيضــاء فهــي العنــر
الوحيد الذي يضفي عىل املنظر إحساسـ ًـا بالعمق.

ســمح انفتــاح اليابــان عــى العالــم يف النصــف الثــاين

الستة والثالثني»

ـوع مــن التأكيــد
للفنــان إظهــار ضخامــة اجلبــل كنـ ٍ
عــى مهابتــه وقدســيته عنــد اليابانيــن .األشــجار
املوجــودة يف األســفل تبــدو صغيــرة جــدا ً لــدى

أحــد عنــارص الطبيعــة.

الروائح التي ستشمها؟

حنــت اخلشــب .خــال القــرن التاســع عــر،

ـخاص مخضرمــن مثــل هريوشــيغيه
وبفضــل أشـ
ٍ
وهوكوســاي ،أصبــح املنظــر الطبيعــي موضوعـا ً
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1832-1831

الطبيعــي .أمــا التأطــر القريــب مــن اللــوح فقــد أتــاح

مــدار الفصــول ،وكانــوا ميارســون عباداتهــم قــرب

نقوش عىل اخلشب متعددة األلوان مطبوعة عىل ورق

املنظــور)* ،حبيــث يطغــى عــى بقيــة مك ِّونــات املنظــر

الطبيعــة املرتبــط بتقاليــد الشــنتو* القدميــة .كان

باريس ،املتحف الوطني للفنون اآلسيوية-غيميه

بــركاين مقــدس يقــع جنــوب غــرب طوكيــو .أراد

© املتحف الوطني للفنون اآلسيوية-غيميه ،باريس ،توزيع رابطة املتاحف الوطنية-القرص الكبري /ميشال أورتادو
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شاشة مسطحة

بقع الشمس
عىل الشرفة
هذه اللوحة التي رســمها موريس دوين ّ
متثل صورة

شــرفة يف شــاتو دو ســان جرمــان أونــي ،الــذي يبعــد

بضعــة كيلومتــرات عــن باريــس .الصــورة ال تســعى

إىل متثيــل املشــهد بشــكل واقعــي ،ولــو كان األمــر

كذلــك لــكان الفنــان صـ َّور الطبيعــة كمــا نراهــا،
لكنــه بــدال ً مــن ذلــك قـ َّدم منظــرا ً يــكاد يكــون

جتريديـاً .يبــدو الســطح املنبســط للشــرفة وكانــه
يــذوب عــى شــكل طبقــات مــن األلــوان املسـ ّ
ـطحة*
ٍ
واخلطــوط املتع ّرجــة .إن قــرار دوين بعكــس الضــوء

ـون بــارد) والظــل (بلــون
(الــذي يظهــره باســتخدام لـ ٍ
دافــئ) ي ُبهــر عــن الناظــر.
رســامي جماعــة “نابــي”،
وكمــا هــو احلــال مــع بــايق ّ

كانــت اللوحــة بالنســبة لــدوين (الــذي كان واضــع

ملحة موجزة:
معرض 1889

ُ
يف ربيع عام  ،1889أقيم املعرض العاملي يف باريس
احتفــاال ً بالذكــرى املئويــة النــدالع الثــورة الفرنســية.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن بــرج ايفــل بُنــي ألجــل هــذه

املناســبة .أقيم املعرض املذكور عند ســفح الربج يف
كافيــه فولبينــي .يف هــذا املــكان التقــت مجموعــة

صغيــرة مــن طــاب أكادمييــة جوليــان (مدرســة

خاصــة يف باريــس تــدرِّس الرســم والنحــت) الذيــن
أدهشــتهم أعمــال بــول غوغــان ()1903-1848
وإميــل بيرنــارد ( ،)1941–1868التــي تألَّفــت مــن

ألــوان مسـ ّـطحة زاهيــة وخطــوط تعبرييــة وزخــارف
بســيطة .قــاد هــذا االكتشــاف الرســامني الشــباب

نظريــات جماعــة “نابــي”) هــي ترتيــب األلــوان عــى
ـتو قبــل أن تكــون موضوعـا ً فعليـاً .لقــد
ـطح مسـ ٍ
سـ ٍ
رســم هــذا العمــل يف العــام  1890عندمــا كان

جماعــة “نابــي”.

لرســامي جماعــة “نابــي” ،الذيــن
املوهبــة املبكــرة
َّ

أسئلة للمشاركني:

ال يــزال يف العرشيــن مــن عمــره .وهــذا دليــل عــى

بــدأوا العمــل قبــل عامــن مــن اكتشــافهم لوحــة

“العـ ّراف” لبــول ســروزييه (.)1927-1864

ميكنكم التعرف عىل هذه اللوحة أكرث عن طريق
الرابط التايل:

https://artsandculture.google.
com/asset/the-talisman/
uQG0I8RWDQcL4A?hl=fr

إىل القيــام مبغامــرة جماليــة ،نتــج عنهــا تأســيس

◌ ◌تأمل اللوحة بعناية .ماذا ترى؟
◌ ◌ما األشكال التي استخدمها الفنان؟
ما األشكال التي تعرفها؟

◌ ◌ما األلوان املستخدمة؟
◌ ◌كيف رُتِّبت األلوان؟ وماذا ّ
متثل برأيك؟

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

احللقة الثانية والثالثة

احللقة الثانية والثالثة

الهدف:

الهدف:

األدوات:

الهــدف مــن هــذا النشــاط هــو جعــل الطــاب

الهــدف مــن هــذا النشــاط هــو جعــل الطــاب

حرب ،أسطوانة محبِّرة ،لوح من

يعملــون عــى حتديــد البنيــة الفنيــة وألوانهــا
املسـ ّـطحة*.وكما فعــل موريــس دوين ســيقومون

الورشــة ســيقوم الطــاب بوضــع تصميــم عــى

محـ ّددة األشــكال أشــبه بالفــن التجريــدي.

إعــادة إنتــاج الطبعــات التــي شــاهدوها يف املعــرض،

برســم لوحــة ملونــة باســتخدام عنــارص فنيــة غــر

يســتخدمون تقنيــة الطباعــة اليابانيــة .يف هــذه
البولســرين أو الــورق ،حبيــث يتمكنــون مــن
أو بعــض الطبعــات األخــرى التــي جيدونهــا عــى

وصف النشاط:

االنتر نــت.

يعــود املعلــم إىل عمــل موريــس دوين الــذي تــم

وصف النشاط:

عــى الشــرفة” .يبــن املعلــم لطالبــه الطريقــة التــي
رُكبــت فيهــا اللوحــة باســتخدام األلــوان املسـ ّـطحة*.

يتضمــن النشــاط اســتخدام تقنيــة الطباعــة املبينــة
أعاله لكن بوسائل أكرث بساطة .ي ّ
ُفضل أن يشاهد

تقدميــه يف اجلــزء األول مــن الدليــل“ ،بقــع الشــمس

يشــاهد الطــاب بعــد ذلــك نشــاطا ً يتضمــن رســم
لوحــة باســتخدام األلــوان املسـ ّـطحة .يســتخدم
الطــاب يف البدايــة قلــم ختطيــط أســود لتحديــد

الرســم ،بنفــس طريقــة دوين .جيــب عــى املعلــم أن
يطلــب مــن التالميــذ حتديــد الرســم دون أن يرفعــوا

أيديهــم عــن الورقــة أو مــع رفعهــا أقــل عــدد ممكــن
مــن املـ ّرات .بعــد االنتهــاء مــن حتديــد الرســم يبــدأ

الطالب باستخدام الوسيلة الفنية املتوفرة لديهم

(ألــوان زيتيــة ،أقــام ختطيــط ،ألــوان مائيــة ،إلــخ).
لتلويــن األشــكال.

الطــاب بعــض الطبعــات عــى االنترنــت وأن
يرسموا خطوطا ً مستوحاة من مناذج يابانية أخرى
غــر تلــك املوجــودة يف املعــرض.

يســتطيع املعلــم أن يشــرح مبــادئ هــذه التقنيــة

باستخدام طبعات هوكوساي التي قدمناها سابقا ً
واالطالع عىل روابط الفيديو املختلفة (باإلجنليزية)
ّ
توضــح طريقــة صنــع الطبعــات اليابانيــة.
التــي

البولسرتين (الفلني) ،ورقة.
الطريقة:

 .1يقص الطالب لوح البولسرتين الذي
يستخدمونه.

 .2جيهز الطالب نسخة مسودة من

ـان ميكــن تطبيقــه لنســخ الطبعــة،
هنــاك خيــار ثـ ٍ
وهو التركيز عىل التصميم .جيب أن خيتار الطالب

الطبعــة اليابانيــة التــي يــرودون نســخها مــن
اإلنترنــت .نــورد هنــا مثــاال ً عــن طريقــة صنــع طبعــة
“املوجــة” لهوكوســاي.

https://www.youtube.com/
watch?v=O0BgKCm_R9k

التصميم الذي يرغبون بصنعه باستخدام
الورقة وقلم رصاص.

 .3يعيد الطالب تنفيذ التصميم عىل

البولسرتين بالضغط برأس قلم الرصاص،
بسبب ليونة البولسرتين.

 .4كل خط حتديدي ي ُحفر عىل لوح

البولسرتين يتصل مبنطقة فارغة أثناء

عملية الطباعة (اخلطوط التحديدية

للرسوم) .عند انتهاء العمل باخلطوط

التحديدية يبدأ الطالب بتحبري

البولسرتين ،ثم يضع الورقة فوقه.

متساو
بشكل
 .5جيب ضغط الورقة كلها
ٍ
ٍ
حبيث يتم نسخ الطبعة بشكل صحيح.
النتيجة ستكون إنتاج طبعة متعددة
ّ
لتجف.
األلوان ،جيب أن تُترك
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نشاط

مراحل صناعة
الطبعة اخلشبية

.1

.2

 .1تُلصق ورقة عليها الرسم املطلوب بالصمغ
عىل لوح خشبي.

 .2تُحفر حدود الرسم باستخدام سكني
صغيرة.

.3

.4

 .3تتم إزالة السطح اخلشبي املوجود داخل

حدود الرسم باستخدام أداتني خاصتني
هما املطرقة واإلزميل.

 .4يتم حفر التصميم بالكامل عىل اللوح.
 .5ي ُفرش الصبغ يف األماكن املناسبة عىل
اللوح باستخدام الفرشاة.

 .6توضع صفحة جديدة من الورق عىل اللوح

.5

.6

يف أماكن محددة.

 .7تُفرك الورقة بأداة خاصة (للطباعة) لضمان
تغلغل الصبغ.

 .8تُكرر اخلطوة رقم  5لكن باستخدام لون
آخر .تتم إضافة كل لون عىل حدة.

.7
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اجلــزء الثــاين:
حكايــات
األرابيســك

كانــت جماعــة «نابــي» تهتــم باملســرح ،لــذا قــام بعــض أفرادهــا بتصميــم
تشكيالت مسرحية تُعرض عىل اخلشبة ،بينما قام آخرون بنقل التقنيات
املســتخدمة يف تصميــم خشــبة املســرح إىل لوحاتهــم .وســرعان مــا دفعهــم

اهتمامهــم بتصميــم خشــبات املســارح إىل البــدء بالرســم عــى اجلــدران.

ـكل مواجــه
كانــت الشــخصيات التــي تظهــر يف رســومهم عمومـا ً تُرســم بشـ ٍ
للناظر ،وكأنها شخصيات تقف عىل خشبة املسرح .لكن ،خالفا ً للمسرح

كانــت قصصهــم ترتكــز عــى شــخصيات غــر متحركــة يصعــب معهــا ،بــل

يســتحيل ،وصــف مــرور الزمــن .تغلــب رســامو جماعــة «نابي»عــى هــذه

الصعوبــة مــن خــال تنســيق اخلطــوط واأللــوان مبهــارة يف أعمالهــم .لقــد
فضلوا استخدام اخلطوط املنحنية املتموجة ،التي تشبه الطبيعة والطرق
املتعرجــة التــي تع ّبــر عــن األفــكار.

وسيرا ً عىل خطى النقاشني اليابانيني ،كان رسامو جماعة «نابي» مدركني
متامـا ً لفكــرة التغ ّيــر املســتمر يف العالــم ،وكانــوا حريصــن عــى متثيــل هــذا

التغيــر .فبعكــس الفنانــن اليابانيــن ،الذيــن احترمــوا النســب املتناســقة
يف أعمالهــم ،قـ ّرر فنانــو «نابــي» أن يقدمــوا شــخصيات أعمالهــم بنفــس
حجم العنارص املحيطة بهم ،ليك يضفوا عليهم أهمية رمزية .إن امتزاج
األلوان واخلطوط التي تصنع الصورة يعطي شكالً ماديا ً للتمثيل الشعري
الــذي يقــي الواقعيــة يف الســرد.
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حكايات األرابيسك

لوحات زخرفية
كان أن الفنون الزخرفية* أصبحت سم ًة مهمة

هاتــان اللوحتــان همــا جــزء مــن سلســلة زخرفيــة
مؤلفــة مــن أربعــة ألــواحُ .
خصصــت هاتــان لشــهريّ

جماعة “نابي” االلتزام بأي تكليف مأجور

أبريــل ويوليــو ،وكلهــا رســمت يف العــام .1892

وضعوا نصب أعينهم هدف زخرفة اجلدران.

ســبتمرب وأكتوبــر .أمــا االثنتــان األخريــان فتمثــان

حتــي اللوحــات قصــة خطوبــة فتــاة شــابة :يرتبــط

شــهر ســبتمرب بفتــرة اخلطوبــة أمــا أكتوبــر فيمثــل
اســتعداد الفتــاة للحيــاة الزوجيــة .متثــل هــذه

السلسلة تأويل الفنان الشخيص لفصول السنة،

باســتثناء فصــل الشــتاء ،الــذي جتاهلــه عــن عمــد.

رافقت القرن التاسع عرش كله .لم يقبل رسامو
لزخرفة املباين العامة ،لكنهم منذ البداية

شاهد إضاءة متحف مرتوبوليتان عىل الرسم
الزخريف جلماعة “نابي”:

https://www.metmuseum.org/
toah/hd/dcpt/hd_dcpt.htm

تتناغــم هــذه األلــواح ،التــي رســمها دوين ،مــع رغبــة

أسئلة للمشاركني:

اخلشــبي* باللــوح الزخــريف ،لكنهــا تتمــاىش أيضـا ً

◌ ◌انظر إىل اللوحتني .أين تقع األحداث؟

فناين جماعة “نابي” يف استبدال الرسم عىل احلامل

مــع البعــد الرمــزي ،الــذي يتــم فيــه رســم اللوحــة
كإطــار حالــم .تعكــس اللوحــات ارتباطهــا الراســخ
بالزمــن الــذي رُســمت فيــه ،يبــدو هــذا واضحـا ً مــن

◌ ◌كم شخصا ً ترى يف كل لوحة؟

ماذا يفعلون؟ وماذا يقولون برأيك؟

اســتخدام الرســوم اليابانيــة (القطــة امللتفــة عــى

◌ ◌قارن املشهدين.

الشــجر ،وخــط األفــق املرتفــع) واألســلوب الزخــريف

◌ ◌ما االختالفات التي تراها يف طريقة

شــكل كــرة عــى اليســار ،اخلطــوط املتع ّرجــة للحــاء

ألوراق شــجرة الكســتناء املبعثــرة عــى االرض.

ملحة موجزة:
اللوحات الزخرفية
عند جماعة “نابي”
ط َّورت جماعة “نابي” مفهوما ً جديد للرسم

أوصلها إىل إعادة النظر يف موضوع الزخرفة.
ك َّرس فنانو “نابي” إبداعاتهم لتزيني املنازل.

خالل تسعينات القرن التاسع عرش ،انتشرت

.2

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

تظهــر يف اللوحتــن نســاء محاطــات مبنظــر طبيعــي.

© رابطة املتاحف الوطنية-القرص الكبري (متحف أورسيه)  /هيرفيه ليواندوسيك
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معاجلة األلوان يف املناظر الطبيعية
الظاهرة يف خلفية الصور؟

◌ ◌ماهي الفصول التي متثلها كل لوحة؟
◌ ◌ح ّدد مواقع اخلطوط واالحنناءات التي
تتألف منها اللوحتان.

.1

موريس دوين
()1943-1870

“أكتوبر” ،ومعروفة ً
أيضا
باسم “مساء يف أكتوبر”1891،
ألوان زيتية عىل قماش
باريس ،متحف أورسيه

نزعة الزخرفة عىل نطاق واسع ،وتطورت لتصبح
جانبا ً مهما ً من جوانب احلياة احلديثة .واألهم
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موريس دوين
()1943-1870

«سبتمرب» ومعروفة ً
أيضا باسم
«مساء يف سبتمرب» أو «نساء
جالسات عىل الشرفة»1891 ،
ألوان زيتية عىل قماش
باريس ،متحف أورسيه ،منحة من
إحياء لذكرى
الكونتيسة فيتايل،
ً
شقيقها الفيكونت غي دو شوليه،
1923
21

حكايات األرابيسك

نشاط

احللقة األوىل

احللقة الثانية و الثالثة

الهدف:

الهدف:

يقــوم الطــاب بصنــع عمــل جتريــدي أو مجــازي
ـوط منحنيــة أو ملت ّفــة .وي ُح َّبــذ أن
باســتخدام خطـ ٍ

الهــدف مــن هــذا النشــاط أن يبتكــر الطالــب

يشــرف عــى هــذا النشــاط معلــم للفنــون.
وصف النشاط:

يقوم املعلم يف اجلزء األول من هذا النشاط بشرح

طالــب (اإلنترنــت ،املجــات ،الصــور الفوتوغرافيــة
اخلاصــة ،إلــخ) ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار جغرافيــة

أبوظبــي وفصولهــا.

األعمــال التــي شــاهدها الطــاب يف املعــرض ،مــع
االنتبــاه إىل املنحنيــات التــي تشــكل البنــى الفنيــة:

ي ُطلــب مــن الطــاب إجــراء حبــث فــردي حــول تغ ّيــر

كاالحننــاءات التــي تظهــر يف األشــكال اآلدميــة
وعنــارص الطبيعــة ،والتــي تظهــر وكأنهــا متــوج فــوق

اللوحــة.

الفصــول يف بيئتهــم يف أبوظبــي واإلمــارات ،أو يف

ـكان آخــر.
أي مـ ٍ

مــن أجــل ابتــكار عمــل ميثــل فصــول الســنة أو

اســتلهاما ً مــن أعمــال موريــس دوين ،يســتخدم

شخصية ترمز إىل أحد الفصول ،جيب عىل الطالب

أوالنحــت أو القولبــة ،إلــخ ).إلنشــاء ســرد

اإلنترنــت أو يف املجــات أو مــن خــال جتاربهــم

الطــاب التقنيــة التــي توفرهــا املدرســة (الرســم
يســتخدمون فيــه اخلطــوط املنحنيــة .ميكــن للطــاب
تب ّنــي موضــوع الفصــول يف السلســلة الزخرفيــة أو

اختــراع منظــر طبيعــي جديــد .املهــم يف األمــر هــو

احتــرام التعليمــات وااللتــزام باســتخدام اخلطــوط
املنحنيــة وامللت ّفــة فقــط.

22
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وصف النشاط:

اســتخدام النســخ املوجــودة يف هــذا الدليــل .جيــب
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البحــث عــن صــور تلهمهــم ،ســواء كان ذلــك عــى
اخلاصــة .يأخــذ الطــاب نتائــج أحباثهــم ويرتبونهــا
عىل حامل خاص* (بطاقة ،ورقة ،قطعة قماش،

إلــخ) إلنشــاء عمــل يوضــح اختيارهــم للفصــل.
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اجلــزء الثالــث:
االســتمرارية
واالنقطــاع

عىل غرار أجيال من الفنانني الذين سبقوهم ،ج َّرب فنانو جماعة «نابي»
اســتخدام صيـ ٍـغ مختلفــة يف محاولــة إلجيــاد طريقــة جديــدة لســرد القصــة،
واملقصــود هنــا هــو القصــة غــر اخلط ّيــة أو املكتوبــة .لقــد أدخلــوا وجهــات نظــر
مختلفــة يف احل ّيــز نفســه ،وبالتــايل صنعــوا أشــكاال ً مــن التناقــض البــري،

واستخدموا تقاطعات متعمدة يف السرد املص َّور .كذلك استخدموا السواتر
اجلداريــة املطويــة لكــن بأســلوب خــاص ومميــز ،واســتحرضوا التأثــر اليابــاين*
رســامو جماعــة
يف الفــن وأعــادوه إىل الواجهــة مــن جديــد .كذلــك اســتخدم ّ

«نابــي» الفواصــل املاديــة بــن األلــواح كعنــر مميــز لبُناهــم الفنيــة.

رســامي احلركــة االنطباعيــة
قبــل ذلــك كان بعــض الرســامني اآلخريــن مثــل ّ

قــد تط َّرقــوا إىل مســألة متثيــل احلركــة .وقــد اختــاروا اســتخدام تأطــر محكــم
لبُناهم الفنية ،مما يشري إىل استمرار السرد خارج نطاق اللوحة .يف حني
ّ
فضــل فنانــو جماعــة «نابــي» ربــط فكــرة احلركــة بصــورة ثابتــة .عــى ســبيل

املثــال ،يف لوحــة نزهــة احلاضنــات لبيــار بونــار ( ،)1947–1867خيلــق تكــرار
ِّ
العربــات * إفريــزا ً زخرفيـاً ،وي ُذكــر أيضـا ً بــآالت عــرض األفــام* القدميــة،

حيــث كان يتــم اإلحيــاء بوجــود حركــة مــن خــال متريــر الصــور املتسلســلة
بســرعة.

كان مفهــوم االســتمرارية واالنقطــاع قضيــة رئيســية جلماعــة «نابــي» ،ال

ســيما يف الزخــارف اجلداريــة ،التــي كانــت تتأثــر بعمــارة الغرفــة التــي رسُ ــمت

فيهــا .هــذه الطريقــة يف اقتــراح مســاحة غــر محــدودة ،هــي إحــدى الســمات
املم ّيــزة للوحــات اليابانيــة.
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فوســوما هــي إحــدى الســمات املميــزة للعمــارة

ورســامي مدرســة
كانــوا يرســمون يف الهــواء الطلــقّ ،

مبطنــة بالــورق ،وإىل جانــب الســواتر القابلــة للطـ ّـي
تعتــر الفوســوما مــن أجمــل التزيينــات الداخليــة

ميكنكــم االطــاع عــى معلومــات عامــة حــول رســم

بــن عنــارص الصــورة ككل .تظهــر العنــارص الزخرفيــة
عــى خلفيــة ذهبيــة ،وميتــد املشــهد عــى اللوحــات
التوقــف عنــد حــواف كل لوحــةّ .
ّ
يركــز
األربــع دون

الفنــان يف هــذه اللوحــات عــى ثالثــة عنــارص طبيعيــة
هي الهواء (الغيوم) والصخور والنباتات .يرمز طائر

الكــريك الظاهــر يف الصــورة إىل طــول العمــر وهنــاك

اعتقــاد يف رشق آســيا أنــه جيلــب احلــظ الســعيد.

ملحة موجزة:

املنظر الطبيعي
يف الغرب ،ي ُعترب رسم املناظر الطبيعية نوعا ً مم َّيزا ً

من الفنون ،إىل جانب الرسم التارخيي ،والبورتريه،

والطبيعــة الصامتــة ،وتصويــر احليــاة اليوميــة .علمـا ً

أسئلة للمشاركني:
◌ ◌انظر إىل هذه اللوحات .ما العنارص

التي تعرفها؟ كم طبقة ترى يف البنية
الفنية؟

◌ ◌هل تعرف أسماء الطيور؟ فكر.

ملاذا اختار الفنان أن يضع طيورا ً يف الصورة؟

◌ ◌انظر إىل التركيب ككل .كيف تم بناء
كل لوح عىل حدة؟ وكيف تبدو مع
بعضها؟

◌ ◌خت ّيل نفسك تشاهد هذا املنظر يف
الطبيعة .ما األصوات التي قد
تسمعها؟

بــأن رســم املناظــر الطبيعيــة كان يُمــارَس يف الــرق
األقــى (الصــن ،اليابــان ،كوريــا ،إلــخ) حيــث كان

◌ ◌ وما الروائح التي ستشمها؟

الطبيعــي بالعنــر الســردي إلنشــاء لوحــة ذات

◌ ◌قارن هذا التركيب بلوحات فويار .ما

يُعـ ُّد مــن الفنــون األساســية .وميكــن ربــط املنظــر
نطــاق أكــر .يف أوروبــا القــرن التاســع عــر ،ازدادت

أهميــة املناظــر الطبيعيــة كأحــد مواضيــع الرســم

أوجه الشبه واالختالف بني التركيبني
من ناحية ترتيب العنارص؟

.1

تتميــز هــذه التركيبــة ببســاطتها والتباعــد املتســاوي

.2

األ خــرى.

https://www.tate.org.uk/art/artterms/l/landscape

.1

العــرض ،إىل جانــب بعــض األعمــال اليابانيــة

.2

وميكنكــم مشــاهدتها يف أي وقــت يف صــاالت

https://www.britannica.com/art/
landscape-painting

مجموعة من أربع
جدران « فوسوما»

هــي مــن مجموعــة متحــف اللوفــر أبوظبــي الدامئــة.

املنظــر الطبيعــي مــن خــال الروابــط التاليــة:

إدوار فويار
()1940-1868

اليابانيــة املحبوبــة .قطــع الفوســوما املبينــة يف الصــورة

باربيــزون ،الذيــن كانــوا يرســمون الطبيعــة.

اليابان ،القرن الثامن عرش
حرب وألوان وذهب عىل ورق
أبوظبي ،اللوفر أبوظبي

اليابانيــة التقليديــة .وهــي عبــارة عــن أقســام منزلقــة

«حدائق عامة»
«املحادثة»؛ «احلاضنات»؛ «املظلة احلمراء؛ «فتيات
يلعنب»؛ «االستجواب»؛ 1894
ألوان مائية وغراء عىل قماش
باريس ،متحف أورسيه

© دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي  /آجينس فوتوف

فوسوما

© رابطة املتاحف الوطنية-القرص الكبري(متحف أورسيه) /جان شورمانس

االستمرارية واالنقطاع

املعارص ،السيما لدى الفنانني االنطباعيني ،الذين
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نزهة احلاضنات
ملحة موجزة :املنظور
موضــوع هــذه املجموعــة مــن اللوحــات أصبــح
معروفـا ً لدينــا مــن رســالة كتبهــا بيــار بونــار إىل

ـتو.
التــي تســمح بتمثيــل احلجــم عــى ســطح مسـ ٍ

ســتار جداري [ .]...إنها لوحة مرســومة من ســاحة

خللــق وهــم بــري يوحــي بوجــود بعــد ثالــث عــى

والدتــه يف العــام  1894قــال فيهــا “أنــا أعمــل عــى
الكونكورد تظهر فيها أم شابة متيش مع أطفالها،

برفقة املرب ّيات والكالب ،ويف أعىل اللوحة ،يظهر
صـ ٌ
ـف مــن العربــات* املتراصفــة عــى خلفيــة باللــون

البيــج الفاتــح تشــبه إىل حــد بعيــد ألــوان ســاحة
الكونكــورد عنــد هبــوب الغبــار والتــراب عليهــا،
َّ
مصغــرة”.
حيــث تبــدو مثــل صحــراء

كانــت هــذه املجموعــة يف الواقــع هــي ثالــث مـ ّرة

يتنــاول فيهــا بونــار هــذا املوضــوع .ففــي املـ ّرة األوىل
ن َّفــذ اللوحــة بصبــاغ التمبيــرا* عــام ( ،)1894ثــم

صنــع نســخ ًة منهــا باأللــوان الزيتيــة عــام (،)1895
وأخيرا ً ن َّفذ هذه النســخة بطريقة الطباعة باحلفر*
خبمســة ألــوان عــام ( .)1897جعلــت الطباعــة
رســامو
باحلفــر اللوحــة قابلــة للنســخ ،وهــذا مــا كان ّ

جماعة “نابي” يصبون إليه ،إذ كانوا يطمحون إىل
جعــل الفــن جــزءا ً مــن احليــاة اليوميــة .كان بونــار
مهتمـا ً جــدا ً بالفــن اليابــاين وكان مــن هــواة اقتنــاء

املطبوعات اخلشبية .القت اللوحات املصنوعة عىل
شكل سواتر جدارية واملتأثرة بالفن الياباين إقباالً،
أما بالنسبة لبونار فكانت منوذجا ً استخدمه لسرد

قصــة ،حيــث اســتفاد مــن تقســيم املشــهد البــري
عىل لوحات متعددة ،كما اســتفاد من اســتمرارية
القصــة الســردية التــي ع ّبــر عنهــا باســتخدام عــد ٍد

مــن العربــات املتراصفــة عــى شــكل إفريــز يف أعــى
اللوحــات.

يشــر مصطلــح “املنظــور” إىل مجموعــة القواعــد
يســتخدم الفنانــون األوروبيــون وســائل مختلفــة

ســطح ثنــايئ األبعــاد .خيلــق املنظــور الهنــديس وهــم
العمــق عــن طريــق تقليــص حجــم األشــياء أثنــاء

انتقالهــا إىل البعيــد ،وباتبــاع خطــوط تركيبيــة
تتقــارب حنــو نقطــة التــايش .مــن تقنيــات الرســم

املعروفــة األخــرى تقنيــة املنظــور اجلــوي ،حيــث يتــم
إعطــاء عمــق املجــال يف مســتويات مختلفــة عــن

طريــق تغيــر التبايــن واســتخدام التــدرّج اللــوين.

يف الوصــف املصـ ّور للفــراغَّ ،
فضلــت جماعــة “نابــي”
استخدام التقنيات التي يستخدمها فنانو الرشق
األقىص ،التي كانت تستبعد أي إشارة إىل العمق.

كانــت تراكيبهــم تتمحــور حــول جتميــع النمــاذج
املوزَّعــة يف الفــراغ .وقــد اســتخدموا مــا يســمى
“املنظور املتدرّج” ،وفيه يتم وضع املقدمة يف اجلزء

الســفيل مــن التركيــب الفنــي ،واجلــزء األوســط يف
املركــز ،واخللفيــة يف األعــى ،وكل ذلــك دون أيــة

إشــار ٍة الســتخدام العمــق.

أسئلة للمشاركني:
◌ ◌انظر إىل هذا الستار اجلداري اخلشبي.

هل تستطيع أن حتدد العنارص املختلفة
يف الصورة؟

◌ ◌حدد موقع العنارص يف الطبقات

املختلفة .ما العالقة التي تربط بينها
بالنسبة للحجم؟

◌ ◌أين تقع أحداث املشهد برأيك؟ لو كنت
يف ذلك املكان ،ماذا كنت ستضيف إىل

© رابطة املتاحف الوطنية-القرص الكبري (متحف أورسيه) /ميشال بيلو

بيار بونار
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«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  110نسخ
باريس ،متحف أورسيه؛ املكتبة الوطنية الفرنسية ،قسم

املطبوعات والتصوير الضويئ

خلفية الصورة؟
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نشاط

احللقة األوىل

احللقة الثانية والثالثة

الهدف:

الهدف:

َّ
مخصصــة للصفــوف قليلــة العــدد،
هــذه الورشــة

بعــد صنــع شــكل مطــوي شــبيه بالســتار اخلشــبي

من خالل دراسة األعمال الفنية يف املعرض .يقوم

ـتو إىل ألــواح) ،يقــوم الطــاب بابتــكار
ســطح مسـ ٍ
لوحــة مصـ ّورة .ينبغــي عليهــم تنظيــم القصاصــات
يف ســردهم حبيــث تـ ُـوىل األهميــة للعنــارص التــي

وهي تشجّ ع الطالب عىل التفكري يف مسألة السرد
املعلــم بطباعــة وقـ ّ
ـص شــخصيات وعنــارص مختلفــة
مــن املشــهد (ســواء مــن نســخ ألعمــال املعــرض
أو مــن غيرهــا) ،ثــم يقــوم الطــاب بلصقهــا عــى

حامــل* آخــر لتأليــف ســرد قصــي.
وصف النشاط:

يف هــذا النشــاط ،يشــرح املعلــم طريقــة ســرد قصــة
ّ
ويوضح لطالبه أن املطلوب
عىل مساحة مقسمة،

منهــم هــو ســرد قصــة مــع وضــع الشــخصيات

املناســبة يف موقع احلدث .جيب البحث عن أعمال
مختلفــة واختيارهــا مســبقا ً وطبعهــا مــن أجــل

(إمــا باســتخدام حامــل قابــل للطــي أو بتقســيم

ختلــق اســتمراري ًة بــن األلــواح.

وصف النشاط:
بعــد االطــاع عــى العديــد مــن الســواتر املطويــة
املختلفــة يف املعــرض ،يقــوم الطــاب بتصميــم

مشــهد ســردي آخذيــن بعــن االعتبــار الشــكل

املعقــد للحامــل الصلــب .إذا كان املشــهد ثــايث
األبعــاد يســتخدم الطــاب ورقــة كانســون ويطوونهــا

لتأخذ شكل اللوحات املطوية؛ أما إذا كان املشهد

الطــاب .تكمــن الفكــرة يف احلصــول عــى عــد ٍد كبــرٍ
مــن األعمــال الفنيــة املختلفــة يســتطيع الطــاب

ثــم يســتخدمون الفواصــل بــن األلــواح يف ســردهم.

ّ
بقصهــا ولصقهــا عــى ورقــة لتأليــف
ثــم يقومــون

بنفــس طريقــة القصــة املصــورة ،يســتخدم الطــاب

اختيار الشــخصيات والزخارف واإلعدادات منها،

مقســمة .ميكنهــم
قصتهــم اخلاصــة فــوق مســاحة
َّ
أيضـا ً إضافــة فقاعــات كالميــة (كمــا هــو احلــال يف

القصــص املصـ ّورة) لكتابــة احلــوار بــن الشــخصيات.

ثنايئ األبعاد فيرسمون لوحات منفردة عىل ورقة،

األلــواح مثــل املربعــات املوجــودة يف كتــب الرســوم
املصــورة لكتابــة ســرد قصــي ،مســتفيدين
مــن االنقطــاع (أي االنقســامات بــن األلــواح)

واالســتمرارية (أي الســرد املتناســق ،واملنظــر

الطبيعي يف اخللفية الذي ميكن أن يستمر ما بني
اللوحــات ،ومــا إىل ذلــك)
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اجلــزء الرابــع:
روائــع رمزيــة

رســامي جماعــة «نابــي» بأنهــم فنانــون يع ّبــرون عــن أفكارهــم
ميكــن وصــف ّ

من خالل الرسم .وجتمع أعمالهم ما بني عالم األحالم* واألفكار الروحية.
ويف لوحاتهــم الزخرفيــة عــى وجــه اخلصــوص ،انصرفــوا عــن الواقــع ليصــوروا

عاملـا ً خياليـاً.

عــى الرغــم مــن أن أوديلــون رودون ( )1916–1840لــم يكــن عضــوا ً يف
جماعة «نابي» ،إال أنه كان عىل تواصل مع الرسامني يف أوائل تسعينات

القــرن التاســع عــر .وقــد أثــار التطــور اجلديــد يف بنياتــه الفنيــة  -الــذي انتقــل
مــن الطباعــة باحلفــر* والفحــم إىل التركيــز عــى األلــوان  -اإلعجــاب بــن
فنــاين جماعــة «نابــي» .يقـ ّدم هــذا املعــرض خمــس عشــرة لوحــة لــرودون،

تشــكل مجموعـ ًة متكاملــة مــن األعمــال الزخرفيــة التــي رســمها يف العــام
 .1901زُخرفــت األلــواح ،ذات األحجــام املتباينــة ،بعنــارص مســتلهمة مــن

الطبيعــة ،تظهــر ببســاطة دون أي ســياق حييــط بهــا .حتــوي اللوحــات زهــورا ً
ٍ
غريبــة وأشــجارا ً وحشــرات وأشــخاص ،أمــا إضاءتهــا فهــي إمــا نــور الشــمس
أو ضــوء القمــر.
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روائع رمزية

نهايــة القــرن التاســع عــر .يقــوم الفنانــون الرمزيــون

بنقــل صــورة موجــودة وحقيقيــة إىل واقــع مجـ َّرد،
حيــث يكــون املوضــوع نفســه مـرِّرا ً يف املقــام األول،

يتألــف بشــكل رئيــي مــن عنــارص نباتيــة مزخرفــة
بكثافــة .كمــا اســتخدم أســلوبا ً خاصـاً :حيــث رســم

وتكون األعمال زاخرةً بالغموض وحتى الروحانية.

الضــوء باســتخدام صبــاغ التمبيــرا * ،ممــا أدى

مــريئ ،لكــن يف الفنــون البرصيــة لــم تكــن الرمزيــة

اللوحــة بألــوان زيتيــة رقيقــة القــوام وأضــاف إليهــا

إىل تبايــن املــواد .هــذه السلســلة مــن األعمــال هــي
منوذج مثايل يظهر التج ّدد يف أسلوب رسم اللوحة

رســامو جماعــة “نابــي” يف
الزخرفيــة ،الــذي بــدأه ّ

بدايــة تســعينات القــرن التاســع عــرِ.

اللوحــات اخلمــس عشــرة املوجــودة يف املعــرض كلهــا

الرمزيــة هــي فــن يركــز عــى مــا هــو مخفــي أو غــر
قــادرة عــى جتنــب العالــم املــريئ ،مثــل األجســام
واألشــكال اآلدميــة .أحــد مبــادئ الرســم الرمــزي هــو
اإلحيــاء ،وقــد كانــت املناظــر الطبيعيــة حتديــدا ً مــن

املواضيــع املتكــررة يف أعمــال جماعــة “نابــي”.

شــاهد إضــاءة متحــف املرتوبوليتــان عــى موضــوع

مــن رســم أوديلــون رودون ،وقــد رســمها خصيصـا ً

الرمز يــة:

دو دومــي يف منطقــة دومــي ســور فولــت .كان
البــارون واحــدا ً مــن أبــرز مقتنــي أعمــال رودون يف

https://www.metmuseum.org/toah/

لتزيــن غرفــة الطعــام يف قــر البــارون روبــرت

ـط
أوائــل تســعينات القــرن التاســع عــر .لــم يعـ ِ

البارون تعليمات دقيقة لرودون ،لكنه طلب منه

ببساطة استخدام اللونني األحمر واألصفر كألوان
طاغيــة يف اللوحــات .هــذه الثنائيــة اللونيــة هــي التــي
ِّ
توحــد بــن قطــع املجموعــة.

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

مســاحة غــر محــدودة تتــرك مناطــق فارغــة كبيــرة
يف اللوحة .صنع رودون جوا ً غامضا ً شــبيها ً باحللم

الرمزيــة * حركــة أدبيــة وفنيــة ظهــرت يف أوروبــا يف

أوديلون رودون

()1916-1840

«غصن من األزهار الصفراء»

أوديلون رودون

()1916-1840

1901–1900

«أقحوان» 1901–1900

ألوان زيتية ومائية وطباشريية عىل قماش
باريس ،متحف أورسيه

ألوان زيتية ومائية وطباشريية

عىل قماش

باريس ،متحف أورسيه

hd/symb/hd_symb.htm

أسئلة للمشاركني:
© رابطة املتاحف الوطنية-القرص الكبري (متحف أورسيه)  /هيرفيه ليواندوسيك

يف هــذه املجموعــة مــن األعمــال الزخرفيــة،
اســتخدم أوديلــون رودون رســوما ً صنعهــا بتقنيــة
الطباعــة باحلفــر* .الرســوم معزولــة وموزَّعــة عــى

ملحة موجزة :الرمزية

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

رسوم زخرفية
بريشة رودون

◌ ◌انظر إىل هذه اللوحات .ما العنارص
الزخرفية التي رسمها الفنان؟

◌ ◌ما األلوان التي استخدمها؟ ما هو اللون
الطاغي برأيك؟

◌ ◌ما املشاعر التي تثيرها اللوحة لديك؟ كيف
جتعلك تشعر؟

أوديلون رودون

()1916-1840
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روائع رمزية

Symbolist Drawings

نشاط

احللقة األوىل

احللقة الثانية والثالثة

الهدف:

الهدف:

الهدف من هذه الورشة هو تعريف الطالب بعالم

يبــدع الطــاب منظــرا ً حاملـا ً باســتخدام قوالــب
االستنســل التــي جهزوهــا مســبقاً .ميكنهــم أيضـا ً

مشــهد خيــايل جلانــب يتذكرونــه مــن أحالمهــم.

تنويــع مواضيــع أعمالهــم.

األحــام *.باســتخدام األســلوب الــذي كان رودون
مولعـا ً بــه (الباســتل) .ي ُطلــب مــن املشــاركني رســم

التشــارك يف اســتخدام االستنســل حبيــث ميكنهــم

وصف النشاط:

وصف النشاط:

يعـ ّرف املعلــم الطــاب عــى فــن رودون مــن خــال
أعماله املشاركة يف املعرض ،علما ً بأنه توجد نسخ

يركــز النشــاط عــى الطبيعــة احلاملــة لفــن أوديلــون

مــن هــذه األعمــال يف الدليــل .ميكــن أيضـا ً إجــراء

حبــث عــى اإلنترنــت للعثــور عــى املزيــد مــن أعمــال
رودون .أهم اخلصائص التي جيب التركيز عليها يف

فــن رودون هــي الغمــوض واحللــم.

ي ُطلــب مــن املشــاركني بعــد ذلــك رســم مناظــر حاملــة

خاصة بهم ،تكون مســتوحاة من أحالمهم .ليك
يكــون عملهــم مشــابها ً ألعمــال رودون  ،جيــب أن

يســتخدموا ألــوان الباســتل .جيــب عــى كل طالــب

مستوحى من أحد أحالمه.
منظر خاص به،
خلق
ٍ
ً

رودون .جيــب أن يطلــب املعلــم مــن الطــاب
املشــاركني إجــراء أحبــاث حــول موضــوع احللــم.

يتألــف النشــاط مــن رســم لوحــة تشــبه احللــم
باســتخدام االستنســل .ملعرفــة كيفيــة صنــع

االستنســل ،ميكنــك زيــارة الرابــط التــايل:

https://www.youtube.com/
watch?v=BzQ38ER3aSg

عــى ورقــة بيضــاء ،يقــوم الطــاب برســم أحــد
العنــارص الفنيــة باحلجــم املرغــوب .ميكــن رســم

عــدة عنــارص عــى نفــس الورقــة .جيــب عليهــم بعــد

ذلــك قــص الرســم باســتخدام مشــرط أو مقــص
(يبــدأ القــص مــن املنتصــف) بوجــود املعلــم .ثــم
ي ُنســخ الرســم عــى ورقــة أخــرى (بيضــاء أو ملونــة)

باستخدام االستنسل اخلاص بهم (ميكنهم تشارك

االستنســل فيمــا بينهــم) مــع اســتخدام الطــاء أو
أقــام التخطيــط أو اإلســفنج أو املاســحات إلــخ .يف

النهايــة ،ينبغــي توزيــع الرســوم إلنشــاء صــورة حاملــة
مســتوحاة مــن لوحــات رودون.
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املفردات
أكادميية جوليان:

األبعــاد .كانــت الفنــون الزخرفيــة يف املــايض تتناقــض مــع

التأثري الياباين:

الرمزية:

مدرســة فنيــة خاصــة تــدرّس فــن النحــت والرســم،

إىل ذلــك) التــي كانــت تعتــر أرفــع منهــا شــأناً.

تأثــر احلضــارة اليابانيــة عــى الفنانــن والكتــاب

حركــة أدبيــة وفنيــة يف أوروبــا بــدأت يف نهايــة القــرن

رسم اللوحات عىل
حامل الرسم:

الطباعة باحلفر:

أسســها الرســام الفرنــي رودولــف جوليــان
َّ

( )1907-1839يف باريــس عــام  .1866أول أعضــاء

جماعــة “نابــي” خت َّرجــوا مــن هــذه املدرســة.

انعدام املنظور:

تقنيــة يتــم فيهــا وضــع لوحــة صغيــرة أو متوســطة

غياب املنظور.

احلجــم عــى إطــار خشــبي (حامــل) للرســم عليهــا.

عربة:

اجلداريــة ،واللوحــات الضخمــة التــي ال حتتــاج إىل

مركبة جي ّرها حصان ويقودها حوذي .ميكن استئجار

ّ
املسطحة:
األلوان

العربــة بالســاعة أو لرحلــة محــددة .كانــت العربــات
ذوات املقاعــد األربعــة تُســتخدم للتنقــل يف املدينــة،
وهي وسيلة النقل التي سبقت استخدام سيارات
األجرة.

أشبه باحللم أو الدخول يف عالم األحالم.

مصطلح يصف نوعا ً من التصوير الفوتوغرايف خيدع

تقاليد الشنتو:

موجــودة.

هــي مجموعــة مــن املعتقــدات اليابانيــة تعــود اىل

أوكيو-يه:

ـل مــن أرواح الكامــي (أرواح حتــرس املــكان)
هائـ ٍ
وتعيــش بــن عنــارص الطبيعــة (اجلبــال ،األشــجار،

مصطلــح يابــاين يعنــي “متثيــل العالــم الطــايف” .حركــة

هــي منطقــة ذات لــون موحــد تُطــى دون تبايــن يف

اللمعــان أو النقــاءِ.

العصــور القدميــة .تتميــز هــذه التقاليــد بوجــود عــد ٍد

يف منتصــف القــرن التاســع عــر .كان الهــدف

األنهــار ،إلــخ).

والتصورات األخرى التي خيتبرها الفنان من خالل

سطح االستناد:

مــن االنطباعيــة هــو تصويــر االنطباعــات املرئيــة
الرســم .ومــن الســمات الرئيســية لهــذا الفــن حريــة

الفنون الزخرفية:

اللمــس (وضــع الطــاء بســرعة عــى اللوحــة ،وغالبـا ً

هــي أشــكال فنيــة جتمــع بــن اجلمــال والوظيفــة ،وكانــت

اهتــم االنطباعيــون يف املقــام األول برســم الطبيعــة

الــورق أو اجلــدار أو اخلشــب ،إلــخ.

واخلشــب والزجــاج واملعــادن والقمــاش واجلـ ّ
ـص واحلجــر،

إلــخ .يشــر املصطلــح أيضـا ً إىل األعمــال الزخرفيــة ثنائيــة

دليل املعلمني

واملاء مع الغراء أو الصمغ العربي قبل االســتخدام

عالم األحالم:

الســطح الــذي ي ُن َّفــذ فوقــه العمــل الفنــي .بالنســبة

ميارسون هذا النوع من الفنون مواد متنوعة مثل اخلزف

تقنية تصويرية ،يتم فيها خلط الصبغات املطحونة

اخلدع البرصية:

إحياء باحلركة من خالل العرض الرسيع
جهاز خيلق
ً

تُمــارس للكســب املهنــي .يســتخدم الفنانــون الذيــن

التمبيرا:

حا مــل.

هــي حركــة فنيــة تصويريــة تشــكلت يف فرنســا

قبــل األخويــن لوميــر.

تقنية طباعية الهدف منها هو إنتاج نسخ متعددة
رسم تم تشكيله أصالً بقلم الرصاص أو باحلرب
من
ٍ
عــى حجــر جــري مســطح .إلنتــاج طبعــة حفريــة

وجود عوالم حقيقية ،من األحالم واخليال.

ّ
اجلصــي ،واللوحــات
وهــي ختتلــف عــن التصويــر

آلة عرض األفالم:
وعرض ألول مرة عىل اجلمهور يف العام  1895من

الغربيــن يف القــرن التاســع عــر.

التاسع عرش ،تقوم هذه احلركة عىل الصور وافتراض

لون عىل حدة.
ملونة ،جيب تكرار العملية مع كل ٍ

احلركة االنطباعية:

لسلســلة مــن الصــور الفوتوغرافيــة .تــم اختراعــه
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الفنون اجلميلة (الرسم والنحت والعمارة والرسم ،وما

ما تُستخدم رضبات الفرشاة عىل شكل “فاصلة”).

واملناظــر الطبيعيــة ،التــي كانــت تعتــر يف الســابق
موضوعـا ً ثانويـاً .مــن أشــهر الفنانــن االنطباعيــن

مباشرة.

فيــه الفنــان نظــر املشــاهد فيجعلــه يــرى أشــياء غــر

فنيــة ظهــرت خــال فتــرة اإليــدو ()1868-1603

وفيها كان الفنانون يستقون مواضيعهم من احلياة.

حاولوا تصوير الهشاشة والطبيعة الزائلة للوجود.

للوحــات يكــون ســطح االســتناد هــو القمــاش أو

كلــود مونيــه (.)1926-1840
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التسلسل الزمني
1760

1867

1888

1895

	◌مولد كاتسوشيكا هوكوساي

	◌مولد بيار بونار (تويف عام .)1947

	◌أسست جماعة “نابي” التي أطلقها بول

	◌أقيم أول عرض سينمايئ * للعامة يف

(تويف عام .)1849

1797
	◌مولد أوتاغاوا هريوشيغه
(تويف عام .)1858

1831

1868
	◌بداية عرص ميجي يف اليابان (الذي استمر

حتى عام  .)1912مت ّيزت هذه الفترة بانتهاء

العزلة املتعمدة للبلد وبدء سياسة

	◌بدأ كاتسوشيكا هوكوساي العمل عىل
املجموعة السادسة والثالثني من جبل
فوجي وأكملها يف العام التايل.

1840

التحديث.

	◌مولد إدوارد فويار (تويف عام .)1940

1870
	◌مولد موريس دوين (تويف عام .)1943

	◌مولد برتراند رودون ،املسمى أوديلون

1879

1853

	◌مولد مارغريت غابرييل كلود

(تويف عام .)1916

(توفيت عام  .)1950تزوجت من بول

	◌دخول األسطول األمرييك بقيادة
الكومودور بريي إىل خليج إيدو

(املعروف اليوم باسم خليج طوكيو).

بعد هذا احلدث ،فتحت اليابان أبوابها
للتجارة مع العالم اخلارجي.

1864

سريوزييه عام .1912

رسامي أكادميية جوليان.
ّ

	◌بول سريوزييه يعرض عىل زمالئه الشباب
لوحة رسمها أثناء إقامته يف بون -أفن

(فرنسا) مع بول غوغان (.)1903–1848
تركت اللوحة أثرا ً عميقا ً عليهم وأطلقوا
عليها اسم العراف (ثم اشتهرت الحقا ً
بهذا االسم).

	◌أقيم أول معرض لتقنية احلفر الياباين

دي كابوسني يف باريس.

1900
	◌أقامت باريس املعرض العاملي اخلامس،
الذي شهد انتصار الفن احلديث.

	◌املعرض األخري جلماعة “نابي” يف جالريي
بيرنهايم للشباب.

يف أوروبا يف جالريي سيغفريد بينغ
(.)1905–1838

1889
	◌أقيم معرض باريس العاملي لالحتفال
بالذكرى املئوية لقيام الثورة الفرنسية.

تأثر فنانو جماعة “نابي” الشباب كثيرا ً
بلوحات بول غوغان ()1903-1848

وإميل بيرنار ( )1941–1868التي

شاهدوها يف معرض مقهى فولبيني.
	◌تدشني برج إيفل يف املعرض العاملي.

1890
	◌لتقنية احلفر الياباين أقيم معرض هام

	◌مولد بول سريوزييه (تويف عام .)1927

40

	◌مولد كريـ كزافييه روسيل (تويف عام .)1944

سريوزييه .املجموعة األوىل تألفت فقط من

الصالون الهندي يف غران كافيه ،بولفار

دليل املعلمني

حول احلفر الياباين يف مدرسة الفنون
اجلميلة لسيغفريد بينغ.
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معلومات عامة
تقدم األنشطة التعليمية

باللغة العربية واإلجنليزية والفرنسية

األحد ،والثالثاء ،واألربعاء ،واخلميس
ابتدا ًء من الساعة  9:30صباحاً.
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 عىل600565566 :

هل لديك أسئلة؟
تواصل مع قسم التعليم يف

متحف اللوفر أبوظبي:

education@louvreabudhabi.ae
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دليل املعلمني
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دليل املعلمني

