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قام متحف اللوفر أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة بإعداد وطباعة حقائب "موارد المعلم" ملتحف اللوفر أبوظبي ،وتم تصميم
هذه املوارد ألغراض تعليمية تتعلق مبجموعة مقتنيات متحف اللوفر أبوظبي.
جميع احلقوق محفوظة .ويتمثل الهدف من هذا العمل يف استخدامه يف األغراض التعليمية داخل الفصل الدرايس .وتُعد
محتويات النشرات ونسخة رشيط ذاكرة ) (USBالواردة يف هذه احلقيبة محمية مبوجب حقوق الطبع والعالمات التجارية
وحقوق امللكية األخرى املتاحة مبوجب القانون.
وحيظر االستخدام غري املفوض ألي من املواد أو العالمات التجارية أو حقوق امللكية الفكرية األخرى املتضمنة يف هذه النشرات
دون موافقة كتابية من اللوفر أبوظبي.
إصدارات اللوفر أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة.2017 ،
املساهمون
تم تصميم وإعداد هذه احلقيبة بإشراف موظفي إدارة التعليم يف دائرة الثقافة والسياحة بالتعاون مع اللوفر أبوظبي ووكالة
متاحف فرنسا.
شكر وتقدير
نتوجه خبالص الشكر والتقدير إىل كل من دائرة التعليم واملعرفة ،ومدرسة ليسيه لويس ماسينيون ،ومدرسة اخلُبيرات
الربيطانية ،ومدرسة اجلالية األميركية يف أبوظبي ،ومدرستنا الثانوية اإلجنليزية عىل دعمهم ومشاركتهم.
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المقدمــة

يقدم متحف اللوفر أبوظبي يف املنطقة الثقافية يف السعديات،

أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجموعة من املقتنيات األثرية

البارزة واألعمال الفنية من منظور عاملي .ويهدف املتحف إىل االطالع
عىل أشكال فنية مختلفة من جميع أحناء العالم ،مما يعكس

رسالته املتمثلة يف توثيق الروابط بني الثقافات املختلفة واملفاهيم
اجلمالية.

وبدال ً من تنظيم مجموعات األعمال الفنية تقليديا ً حبسب الفترة

الزمنية أو املنطقة ،سيقارن اللوفر أبوظبي بني األعمال الفنية التي

تنتمي إىل سياقات زمنية وجغرافية متنوعة ،لدراسة عملية اإلبداع
الفني عرب مدى زمني ،باإلضافة إىل نطاق من التبادل واإللهام
املشترك عرب احلضارات.

وتتمثل أحد مهام اللوفر أبوظبي الرئيسية يف أن يكون وجهة
لالستكشاف والتعلم ،ويرتبط بشكل وثيق بسياقه املحيل،

وإمكانية الوصول إليه وزيارته من قبل أكرب عدد ممكن من الزوار.
ويعترب هذا املورد مقدمة حول اللوفر أبوظبي والقطع املعروضة فيه
وبرامجه العامة .ويسعى لتقديم مجموعة مختارة من األعمال

الفنية واألنشطة ذات الصلة للمعلمني لتسهيل عملية التعلم
واملناقشة مع الطالب بشأن مجموعة األعمال الفنية.

حقوق الطبع محفوظة لشركة التطوير واالستثمار السياحي ،تصميم :أتيلييه جان نوفيل
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األهـداف
واألسـالـيــب الـتــربــوي ــة
تتمثل األهداف التربوية لهذا المورد في تقديم مجموعة متحف اللوفر أبوظبي الفنية إلى المعلمين للربط

بين األعمال الفنية والموضوعات األكاديمية التي تقدم في الفصل الدراسي ،وتعريف الطالب في جميع أنحاء

يهدف هذا املورد إىل:

تقديم مجموعة من األسئلة املحفزة املفتوحة إلشراك شرائح مختلفة من اجلمهور

(األطفال واليافعني والبالغني) يف إلقاء نظرة عن كثب عىل األعمال الفنية والتفكري
بشأنها بعمق ،مبا يضيف مفاهيم جديدة إىل معرفتهم وخبراتهم وهي:

دولة اإلمارات العربية المتحدة على المتحف .ويقدم هذا المورد ستة عشر عمالً من مجموعة أعمال المتحف
الفنية ،ويستعرض القواعد والمبادئ الرئيسية للمتحف .وقد تم إعداد هذا المورد ،الذي يقدمه اللوفر

• •تنمية مهارات املالحظة بشكل أكرب.

أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة ،بدعم من العاملين في القطاع التعليمي وأخصائيي المناهج
الدراسية في المنطقة.

• •تنمية مهارات القراءة والكتابة البرصية والتفكري النقدي لدى الطالب.
• •نرش وتعميم فوائد التعلم الالصفي يف املتاحف ،ومن ثم تشجيع جتارب التعلم
احلياتية املوجهة ذاتياً.
• •تقديم مجموعة متنوعة من املنهجيات اخلاصة بتطبيق ممارسات التعلم
املتحفي املختلفة.

• •تقديم «حقيبة أدوات» النشاط إىل الطالب الكتشاف املتحف قبل الزيارة وبعدها.

التعلم الصفي والالصفي

توفر بيئات التعلم الالصفي ،مثل املتاحف ،إمكانيات غري مستغلة لنرش وتعميم

املعلومات االجتماعية والثقافية والعلمية .ويعترب هذا النوع من التعلم تطوعي وذايت،
يتم توجيهه بغرس حب االستطالع واالستكشاف والبحث احلر وتبادل اخلبرات مع

الزمالء .وميكن من خالل التعلم يف املتاحف تصحيح املفاهيم اخلاطئة باإلضافة إىل حتسني

السلوكيات واملهارات املعرفية .ومن خالل استكمال االستفادة من فرص التعلم الصفي
والالصفي ،يستطيع املعلمون تعزيز املهارات املعرفية لدى طالبهم بشكل أكرب ،وذلك

مثل التفكري املقارن والتحليل النقدي وتعزيز إدراك وفهم املايض واحلارض ،وذلك جبانب
التأثري عىل السلوكيات الشخصية ،مثل احترام اآلخر.

حقوق الطبع محفوظة لشركة التطوير واالستثمار السياحي ،تصميم :أتيلييه جان نوفيل
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ن ـبــذة عـن
هــذا الـمــورد

أنـشـطــة الــطالب

يوجد خلف كل ملصق مجموعة من األنشطة مقسمة إىل ثالثة أقسام :من الروضة إىل الصف 5

(احللقة األوىل) ،ومن الصف  6إىل ( 9احللقة الثانية) ،ومن الصف  10إىل ( 12احلقلة الثالثة) .وحتدد

كل بطاقة مصورة روابط املنهج املقترح واملوضوعات واملواد املطلوبة والروابط يف سياق دولة اإلمارات
العربية املتحدة .وتشمل األنشطة عىل محفزات للمشاهدة وأنشطة نقاشية وعملية .وتم تصميم

أعد هذا المورد للمعلمين الستخدامه مع الطالب من مختلف المراحل الدراسية بداي ًة من رياض

جميع األنشطة الفردية واجلماعية للتشجيع عىل شحذ األفكار واملقاربات التخيلية للفن ومتعة

األطفال إلى الصف  12من خالل مجموعة من المواد .وينقسم محتوى هذا المورد إلى ثالثة أقسام:

االستكشاف وأهمية وجهات نظر الطالب الشخصية.

من الروضة إلى الصف ( 5الحلقة األولى) ،ومن الصف  6إلى ( 9الحلقة الثانية) ،ومن الصف 10

إلى ( 12الحلقة الثالثة) .ونشجع المعلمين على التحضير قبل بدء األنشطة في فصولهم الدراسية

باستخدام هذا الكتيب للتركيز على النقاط الرئيسية في وصف العمل الفني المحدد .ويمكن أيضا ً

للمعلمين تبني األفكار الواردة في األسئلة واألنشطة التشجيعية والبناء عليها لتلبية أهدافهم
التعليمية واحتياجات الطالب.

تهدف هذه األنشطة
إىل ما ييل:

التفاعل الشخيص والدينامييك مع األعمال الفنية

تشجيع الطالب عىل املالحظة وطرح أسئلة عىل أنفسهم والتعبري عن مشاعرهم وانطباعاتهم،
واستيعاب أن التفسيرات اخلاصة بعمل واحد قد تكون متعددة ومتنوعة حسب منظور
ورأي الشخص.

عـنــاصـر احلقيبة

تتضمن احلقيبة ما ييل:
كتيب املقدمة

دور التخيل

تشجيع الطالب عىل تصور ما قبل وبعد اللحظة التي اختارها الفنان ليحيك قصة الصورة.

يقدم نظرة شاملة عن املورد ومنهجه الرتبوي واألوصاف التفصيلية لكل عمل فني ،باإلضافة إىل قامئة

املناقشة اجلماعية

املصطلحات .ويتم تنظيم وصف األعمال الفنية يف شكل مقدمة أساسية ووصف مفصل ،ووصف
آخر موجز للذين يرغبون يف معرفة املزيد حول العمل الفني.

تشجيع الطالب عىل التعبري عن آرائهم الشخصية عن طريق النقاش اجليد ،ولكن ينبغي عليهم

أيضا الوصول إىل إجماع عىل رأي معني والدفاع عن وجهة نظرهم.

امللصقات

وصف األعمال

توفر األدوات البرصية مناذج من املقتنيات الفنية يف متحف اللوفر أبوظبي للمعلمني والطلبة

ليتمكنوا من تفحصها يف الفصل الدرايس ،واالطالع عىل األسئلة واألنشطةالتحفيزية املرتبطة
باملناهج ،مبا يسمح للمعلمني بتقديم حصص متكاملة تُغطي املوضوع واملنهج .باإلضافة إىل ذلك،

تتوفر جميع الصور عىل أجهزة رشيط الذاكرة  .USBتم تغليف امللصقات حتى يتمكن املعلمون من

تشجيع الطالب عىل تعلم املفردات املطلوبة للتحدث عن العمل والتعرف عىل املواد املستخدمة
وفهم األساليب.

الربط بني األعمال والوقت احلارض

الرسم عليها وحتديد التفاصيل.

تشجيع الطالب عىل املقارنة والتمييز بني حياتهم اليومية والثقافة اإلماراتية ووضع املجاالت الفنية
املختلفة جنبا ً إىل جنب (الفنون الزخرفية والتصميم والهندسة املعمارية وغيرها).

تركز عىل املنشأ اجلغرايف لألعمال.

اإلملام باللغة التي يستخدمها احلِ َريف أو الفنان

العنارص العملية

حتليل النصوص التي كتبها الفنانون.

خريطة العالم

مجموعة من األدوات التي تعزز األنشطة بشكل أكرب ،ومنها عدسة مكبرة ،ومحدد املنظر ،وكتيب
دليل األلوان.

تشجيع الطالب عىل استيعاب املفردات الفنية عن طريق صنع أعمالهم الفنية اخلاصة وعن طريق

فهم السياق التارخيي والفني للعمل

تشجيع الطالب عىل الربط بني األعمال (حسب األفكار أو الفترة الزمنية أو املنطقة اجلغرافية).
تعلم كيفية تقدير العمل من حيث قيمته التراثية

تشجيع الطالب عىل التفكري باملكان الذي جاءت منه هذه األعمال املوجودة يف املتحف وفكرة
جتميعها وإدراك أهمية السياق التارخيي الذي اكتشفت فيه.
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إعداد املناقشات داخل
الفصل الدرايس

متى تستخدم حقيبة موارد املعلم

أنشطة الطالب

األسئلة العامة التي ميكن طرحها حول األعمال فنية
ماذا

انظر إىل العمل الفني ،ماذا ترى؟ ما هذا اليشء يف رأيك؟ ما الذي الحظته لتقول ذلك؟ (التركيب

قبل زيارة املتحف
ً
سيحصل الطالب عىل معلومات كافية حول األعمال الفنية األصلية وأحيانا سيتفاجئون مبشاهدة

أو اخلط ،أو اللون أو الشكل أو الرمز أو غيرها) قم بتشجيع طالبك عىل ذكر كل يشء يرونه بصرف

النظر عن صغر التفاصيل .ينبغي أن يدعم الطالب إجاباتهم مبا يرونه أو يشعرون به أو غري ذلك).

االختالفات بني العمل الفني األصيل والنسخة املقلدة.

من

بعد زيارة املتحف

يف رأيك ،من الذي قام بهذا العمل؟ وملاذا برأيك؟

مبجرد االنتهاء من اكتشافهم للعمل الفني األصيل يف نسخته األوىل ،سيصبح الطالب قادرين عىل

كيف

استكشاف جوانب أخرى يف الفصل.

ما هي املواد أو األدوات التي تعتقد أنهم استخدموها لصنع هذا العمل الفني؟

بدون زيارة املتحف

متى

يستطيع الطالب استكشاف العمل الفني كجزء من منهاجهم الدراسية أو يف سياق الورشة الفنية،

متى ُ
صنع هذا العمل ،يف رأيك؟ هل هو قديم أم حديث؟

مما سيثري اهتمامهم بالفن بشكل عام أو باملتحف.

أين

أين ُ
صنع هذا العمل ،يف رأيك؟
نبذة عنه

برأيك ما هي األفكار و/أو املشاعر التي يعرب عنها هذا العمل الفني؟ ما الذي اكتشفته من النظر إىل
هذا العمل الفني؟

عند حتضري الطالب للمناقشة ،ينبغي عليك أيضا املقارنة والتمييز بني األعمال الفنية الواردة يف هذا
املورد ،وكل من التايل:

• عمل فني آخر يف املجموعة الفنية املعروضة

• عمل فني آخر عثرت عليه عند البحث يف أحد الكتب أو عىل اإلنترنت

• رسم عثرت عليه يف كتاب

• مقالة عن فعاليات جارية

• قصة أو قصيدة أو أغنية أو رواية
• حدث أو رمز تارخيي

• شخص مشهور أو أحد آخر تعرفه
• يشء موجود يف الطبيعة

• اختراع قديم أو حديث

• الهندسة أو اجلرب أو التفاضل والتكامل

• أي يشء افترايض! احتماالت املقارنة ال تنتهي...

حقوق الطبع محفوظة لشركة التطوير واالستثمار السياحي ،تصميم :أتيلييه جان نوفيل

الـمواد الـصعـبـة

قد جيد الطالب أحيانا ً صعوبة يف فهم بعض األعمال املعروضة يف هذا املورد .إذا ضحك طالبكم

أو أبدوا عدم ارتياحهم أثناء رؤيتهم ليشء ما ،بادروا مبعاجلة قلقهم .ما هي الصعوبات التي تثيرها

هذه األعمال؟ ارجعوا إىل األفكار التي قمتم مبشاركتها مع طالبكم يف هذا املورد فيما يتعلق بأهمية
القطع األثرية واألعمال الفنية يف التاريخ البرشي.
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العمل الفني

املنطقة

الفترة الزمنية

إمرأة بلباس من الصوف

آسيا الوسطى ،باخرتيا

 1700-2300قبل امليالد

إناء :حيوانات وفرسان مسلحون

اليونان ،كورنث (؟)

 580-590قبل امليالد

طبق مزين بسفينة أوروبية

تركيا ،إزنيق

1650-1625

نعيم الرشق

سويسرا ،برن

1938

متثال ذو رأسني عىل شكل صفيحة فخارية

ق ــبرص

 1900-2300قبل امليالد

من الروضة إىل الصف اخلامس

إمرأة بلباس من الصوف
إمرأة بلباس من الصوف:
معبودة حماية (؟)
يعد متثال "إمرأة بلباس من الصوف" الذي يصور امرأة تقف

بطريقة هادئة ،أفضل األمثلة عىل التماثيل األنثوية التي كانت

شائعة يف تلك الفترة ،وقد صنع هذا التمثال خالل فترة حضارة
“أوكسوس” يف نهاية األلفية الثالثة قبل امليالد  -بداية األلفية
الثانية قبل امليالد ( 1700-2300تقريباً).

حضارة أوكسوس

آسيا الوسطى ،باخرتيا

 1700-2300قبل امليالد

كلوريت ،كالسيت

االرتفاع  25.3سم ،العرض  11.5سم

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

يتألف التمثال من عدة أجزاء ،وهو منحوت باحلجر وتم
جتميعه ليطابق عدة ألوان .نُحتت ترسحية شعر املرأة ،ورداؤها

الطويل املصنوع من الصوف أو الفراء ،من صخر الكلوريت
األخرض املائل للرمادي .وصنع وجه التمثال والرقبة من

الكالسيت ،وهو صخر صاف وملون .قد تكون األيدي ،التي
فُقدت اآلن ،منحوتة من احلجر نفسه وهما مضمومتان حنو

الصدر .تم حنت العينان واحلاجبان من صخر ذي لون مختلف
إلعطاء التمثال مظهرا ً أكرث حيوية.
وتم جتسيد الثوب الصويف السومري أو كوناكس الذي يرتديه

هذا التمثال األنثوي باستخدام نسيج مايس الشكل .ويتميز

األسلوب بالتعقيد مثل الثوب املصنوع كوحدة واحدة مبا يف
ذلك األكتاف واألكمام .وتعطي األنسجة املتداخلة انطباعا ً بأن

© اللوفـ ـ ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي  /تريي أوليفييه

التركيب أكرث واقعية وينسب ذلك إىل البراعة الفنية للفنان
التي ال تضاهى.

وليس من املعروف كيف تم اكتشاف هذه التماثيل .وعُرث عىل
عدد قليل ،غالبا ً أجزاء منها ،يف مواقع جنائزية مثل كونور
ديبى ( )GonurDepeيف تركمانستان .ويشري تركيب وصنع

التمثال إىل العناية التي تم إيالئها له ،فيوضح غطاء الرأس

املعقد واملالبس املنسوجة أن الشخصية التي جيسدها هذا

العمل تتبوأ مكانة ثقافية كبيرة .وميكن أن يكون هذا التمثال
المرأة ذات مكانة عالية ،قد تكون أميرة.

ملحة موجزة:

حضارة األوكسوس
()Oxus

يعد عمل "إمرأة بلباس من الصوف" من أكرث األعمال الفنية شهرة ويعود إىل حضارة
األوكسوس ،املجتمع الرائع واملنظم للغاية والذي كان ممتدا ً يف املناطق التي تعرف
اآلن باسم تركمانستان وأوزبكستان وأفغانستان وشمال إيران .وجاء تطور وثراء هذه

احلضارة نتيجة ملوقعها اجلغرايف االستراتيجي والتجارة مع الثقافات واحلضارات املجاورة
مثل عيالم (أصبحت اآلن جزءا ً من إيران) وبالد الرافدين (العراق اآلن) وحضارة وادي

السند (باكستان اآلن) .وكانت حضارة األوكسوس من املصدرين الرائدين ألحجار الالزورد
واألحجار شبه الكرمية ذات اللون األزرق الغامق بني بضائع أخرى فاخرة .وتم اكتشاف

الصندوق الذي يعود إىل شبه اجلزيرة العمانية (موقع أم النار) يف تركمانستان .وبذلك،
تشري هذه الشواهد إىل أن جتارة األوكسوس كانت متتد عىل مساحة شاسعة وتشمل

املنطقة التي تغطيها اآلن اإلمارات العربية املتحدة .ومتكنت حضارة األوكسوس من خالل
هذا الرخاء واالزدهار من تطوير املشغوالت املعدنية واحلجرية املتقنة.
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إناء :حيوانات
وفرسان مسلحون
يعد هذا العمل الفني من األمثلة الرائعة عىل األواين

الكورنثية (نسبة إىل مدينة كورنيث اليونانية القدمية) منذ

أوائل القرن السادس قبل امليالد .وقد صمم هذا اإلناء

ليحتوي عىل عصائر التي يرشبها اليونانيون يف الوالئم ويضم
عنارص بارزة باللون األرجواين.

من الروضة إىل الصف اخلامس

إناء :حيوانات
وفرسان مسلحون
اليونان ،كورنث (؟)

 580-590قبل امليالد

فخار مطيل

االرتفاع  34.5سم ،العرض  40.5سم

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

متتد الزخارف التصويرية السوداء يف جميع جوانب اإلناء

" ."registersوعىل الطبقة العلوية لإلناء يوجد حنت ملوكب من
ثالثة رجال يرتدون اخلوذات ومسلحني بدروع دائرية الشكل

ورماح .وميكن رؤية أحد النسور وهو حيلق فوق ردف كل حصان.
وقد قيل أن هذا املشهد يصور حرب طروادة ولكن اختفاء

النقوش جيعل من املستحيل نسب هذا اإلناء إىل أي حدث معني.
ويف جزء آخر من اإلناء يوجد ديكني كبريين حول جسم أحد

الثعابني الضخمة امللتوي .وحيتوي اجلزء السفيل عىل إفريز من

رسومات األسود والغزال ،حييط باإلناء .كما رُسمت جنيات حبر

مجنحة عىل الفراغات أسفل املقابض وعىل األلواح مربعة الشكل
عند حافة اإلناء.
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وقد انترش هذا األسلوب خبطوطه الواضحة واملستقيمة

بشكل كبري يف تقاليد الرسامني مبدينة كورنيث وهي إحدى أهم

املدن يف اليونان القدمية .ويبني هذا اإلناء بشكل خاصة من خالل
بساطة األشكال واالهتمام بالتفاصيل جودة النقوش واالختالف

املتوازن بني الشخصيات ذات اللون األسود واألرجواين.

وقد ربط النطاق الكبري لهذا اإلناء بينه وبني التحف الفنية التي
ُ
صنعت يف بداية القرن السادس قبل امليالد .وقبل هذا الوقت
كانت صناعة التحف مقتصرة عىل املزهريات الصغيرة املصممة

لوضع العطور والزيوت العطرية والتي تم تصديرها بعد ذلك إىل

شبه اجلزيرة اإليطالية بشكل خاص .ويشري هذا اإلناء الذي صمم
أيضا ً للتصدير إىل انتشار استخدام هذه األواين خاصة يف الرشق
أثناء االحتفاالت االجتماعية مثل الوالئم .ثم انتقل أسلوب

ملحة موجزة:

األشكال احلمراء والسوداء
عىل املزهريات اليونانية

نشأ أسلوب األشكال السوداء يف كورنيث يف القرن السابع قبل امليالد .ويتميز برسم

ألشكال باللون األسود عىل خلفية من الطني .ومبجرد ختطيط الشخصيات عىل املزهرية

بقطعة من الفحم ،يتم تلوينها باستخدام سائل مصنوع من الطني واملاء .وأثناء عملية

احلرق ،يتحول لون الشخصيات إىل األسود الالمع .ويتم عمل نقوش عىل األجزاء الدقيقة

من جسم الشخصيات لتوضيح اخللفية الطينية الباهتة .ويف حوايل سنة  530قبل

امليالد ،قام احلرفيون بعكس هذه العملية ،حيث رسموا اخللفية بني األشكال وحددوا

األشكال املرسومة باخلطوط من خالل استخدام تقنية الطراز األحمر .وتم إضافة تفاصيل
دقيقة مثل سمات الوجه والعضالت باستخدام الفرشاة مما يعزز من واقعية لوحة

املزهرية املزخرفة.

الوالئم من الرشق إىل اليونان وانترش يف جميع أحناء غرب البحر
املتوسط وبني السلتيني.
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طبق مزين
بسفينة أوروبية

طبق مزين
بسفينة أوروبية

يف أواخر القرن اخلامس عرش ،اخترع خزافو مدينة إزنيق بتركيا،
والتي كانت املركز الرئييس لصناعة اخلزف العثماين ،نوعا ً جديدا ً

تركيا ،إزنيق

الفنية ،وظهر كمنافس للخزف الصيني الذي أثار إعجاب

خزف بزخارف مزججة

اإلمبراطورية العثمانية

من الفخار اخلزيف .وكان هذا اخلزف دقيقا ً للغاية من الناحية

1650-1625

القطر  30.0سم

العثمانيني لفترة طويلة من الزمان.

ويف الفترة بني  1470و ،1480شهدت صناعة اخلزف يف إزنيق ثورة
وطفرة كبيرة .وكانت تغطي القطع ،التي تم حتويلها أو قولبتها عىل

شكل عجينة مصنوعة من السيليكا أو فريت الرصاص ،بطبقة
رقيقة من الدهان أو املالط الصواين الذي يتكون بشكل رئييس
من الكوارتز الناعم .وقد أضفى ذلك ملعانا ً وبياضا ً ال يضاهى عىل

اخلزف .وكان ي ُستكمل هذا التزيني الذي يتكون من زخارف واضحة
ومحددة مرسومة بألوان باهرة بطبقة مزججة عالية الشفافية.

وقد ظهرت هذه الثورة الفنية املتعلقة باألسلوب نتيجة لتوافد

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

والبنفسجي واألخرض واألسود واألحمر يف النهاية .ويف منتصف
القرن السادس عرش ،أصبح اللون األحمر أكرث األلوان رواجا ً بعد
لون اخلزف.

وتعكس املنتجات األوىل التي متزج بني األبيض واألزرق افتتان

العثمانيني باخلزف الصيني خالل فترة حكم يوان ()1368-1279

ومينغ .وكان يتم االحتفاظ مبجموعات اخلزف يف قرص توبكابي .ويف
البداية بذل خزافو إزنيق أقىص ما يف وسعهم لتقليد البورسلني

الصيني إال أنهم استخدموها يف نهاية املطاف كمصدر لإللهام

العديد من اخلزافني اجلدد ،ولكن يعود السبب الرئييس يف ذلك

واستخدموا أشكاله وزخارفه حبرية ،ودمجوها يف بعض األحيان

العثماين الذي كان قد بنى حينها للتو مساكنه يف إسطنبول يف

املستوحاة من الزخارف الصينية احلواف املزينة بأشكال وزخارف عىل

ترسل الرسومات والنماذج إىل اخلارج مع طلبات احلصول عىل

التزيني املزجج ذي األوراق الطويلة واحلركات الكثيرة بأسلوب الساز

إىل العالقات الوثيقة التي كانت تربط بني مدينة إزنيق والبالط
قرص توبكابي (الباب العايل) .وقد كانت ورشة البالط السلطاين

األواين الفخارية والبالطات ،ولم تكن تتواصل فقط مع ورش إزنيق
بل أيضا مع اسطنبول وكوتاهيا .وحيث أن هذه الصناعة لم تكن

تقترص فقط عىل إزنيق ،يشري مصطلح "خزف اإلزنيق" يف الغالب إىل

األسلوب وليس املكان.

مع األنواع املزخرفة من اخلزف العثماين .وتشمل الزخارف الشائعة

شكل سحب ملفوفة مرتكزة حول زهرة اللوتس .وقد عُرف أسلوب
( ،)sazالذي نشأ يف إيران وميكن رؤيته عىل املنسوجات واألجزاء
املعمارية اخلشبية أو اخلزفية املزخرفة.

وخالل  ،1560-1555نشأ أسلوب زهري واقعي من خزف إزنيق

ويتكون من الباقات والزهور املألوفة (الورود وأزهار التيوليب والقرنفل

وتنقسم هذه الصناعة إىل نوعني :األواين الفخارية اليومية (األطباق

واخلزامي) .وقد اتسعت مجموعة ألوان اخلزف لتشمل التركواز

مطبخ قرص توبكابي ،واخلزف الصيني املخصص ملائدة السلطان.

األوعية األرمنية .ويف الفترة من  1580وحتى  ،1650تطورت صناعة

عىل جدران القصور واملؤسسات العامة التي كانت تابعة للسلطان

وزوارق حبرية .ويشري هذا الصحن املزخرف بنقش زورق إىل املرحلة

واألكواب واألوعية واألباريق وما إىل ذلك) لالستخدام اليومي يف

وكان هناك طلب كبري عىل البالطات وال يزال ميكن مشاهدتها

وصفوة الدولة العثمانية.

وخالل القرن السادس عرش ،تنوعت زخارف خزف إزنيق وزاد
طيف ألوان اخلزف والذي كان مقتصرا ً فقط عىل اللونني األزرق

واألبيض ،ولكن توسعت األلوان تدرجييا ً لتشمل األرجواين والتركواز
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األخرض الشاحب ،واألخرض الزمردي ،واألحمر الالمع حسب

ملحة موجزة:

اخلزف الصيني

أثار اخلزف الصيني مبجرد وصوله إىل الغرب موجة من التقليد استهدفت براعته وملعانه
األبيض النقي وزخارفه الزرقاء والبيضاء .وكان هناك محاوالت أيضا ً الستنساخه يف
اإلمبراطورية العثمانية وتعترب صناعة هذه القطع االستثنائية دليالً فعليا ً عىل مهارة

اخلزافني يف إزنيق .وعىل الرغم من أن خزف إزنيق ُ
صمم يف األصل لتلبية مطالب البالط
العثماين يف إسطنبول ،إال أنه تم تصديره إىل الغرب بعد فترة وجيزة وحقق جناحا ً عظيما ً
يف أوروبا التي قامت بعد ذلك بتقليده بطريقتها اخلاصة.

خزف اإلزنيق واتسع نطاق الزخارف ليشمل صور حليوانات وأشخاص
األخيرة من عرص إزنيق الذهبي ،وجيسد إحدى السفن التجارية

األوروبية ذات الثالث سواري واألشرعة مربعة الشكل .كما تشري

إضافة الدعائم ملقدمة السفينة ،والتي كانت من السمات املميزة

لسفن البندقية وجنوة والسفن اإلسبانية جبانب الدفة التي تشبه
السيف ،إىل أن تارخيها يعود إىل القرن السابع عرش.
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نعيم الشرق
نعيم الرشق
بول كيل

تعد لوحة "نعيم الرشق" واحدة من أعمال بول كيل األخيرة،

التي ال تعرب فقط عن ذكرياته يف تونس يف  1914ولكنها أشبه
بتكوين جلمالياته الفنية.

سويسرا ،برن1938 ،
ألوان زيتية

االرتفاع  83.4سم ،العرض  99.9سم

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

تسترجع لوحة "نعيم الرشق" التي رسمها بول كيل يف آخر أيامه

ذكريات الفترة التي قضاها يف تونس يف  1914والتي أثرت بعمق

عىل كامل أعماله .وتبدو أشجار النخيل والهرم وأحد الشخصيات
الوحيدة مرسومة خبطوط عريضة من اللون األسود عىل خلفية

ذات مربعات مضيئة بشدة وزاهية األلوان .وقد وصف بول كيل

هذا التقسيم الرباعي لسطح القماش (الكانفاس) ،والذي يعد

أحد العنارص املميزة ألعماله اجلمالية" :تركيب بنية املدينة وبنية
القماش (الكانفاس)" .ويف تونس ،تعرف بول كيل عىل النقوش

باحلروف العربية وفن اخلزف والزليج من مدينة نابل ،والسجاد
البدوي الذي لعب بال شك دورا ً كبيرا ً يف إلهام تركيباته .كما

يتضح اهتمام الفنان بالتأثيرات األيقونية الشرقية يف لوحتي ألوان
الباستيل يف " ،1937أسطورة النيل" ،و"حديقة املتعة الشرقية".
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وجيمع بول كيل بني الرسم واللون بدون أي تسلسل هرمي ولذلك
يتألق االثنان بدون أن يطغى أحدهما عىل اآلخر .وحيرص الفنان

عىل إجياد توازن بني هاذين التعبريين ،الرسم واللون بدون هيمنة
ألحدهما عىل اآلخر ،ويتحقق ذلك من خالل ختطيط وتفاعل

النوعني داخل املساحة املخصصة .ويف مدينة القريوان يف  16أبريل
 ،1914كتب الفنان يف يومياته" :اللون يستحوذ عىل حيايت .ولم
تعد هناك حاجة ملالحقته .وأعرف أنه قد امتلكني لألبد  ...أنا

واللون يشء واحد .أنا رسام" .وقد يكون اهتمام بول كيل بالرشق

مستلهم من أحد املعارض الكربى يف الفن اإلسالمي والذي

ملحة موجزة:

الفنون الزخرفية واحلداثة

تبعث لغة العالمات والرموز البسيطة وغري املقلدة لدى بول كيل ما ي ُسمى مبصادر اإللهام
البدائية ( )primitiveوالتي كانت ذات مغزى كبري يف ذلك الوقت وتشمل مناذج الفنون
غري الغربية ،ورسومات األطفال ،والفن الشعبي .وكانت هذه هي املراجع األصيلة التي

استخدمها بول كيل بشكلها األصيل وليس حتت ستار مجموعة من األشكال" :لقد أدرك

كل من األطفال واملجانني وغري املتحرضين– أو أعادوا اكتشاف – قوة اإلبصار .وما شاهدوه
واألشكال التي نشأت من هذه املشاهدات تعد من أقيم مصادر املعلومات بالنسبة يل".

عُقد يف ميونيخ يف عام  ،1910وكان له تأثري كبري يف جميع أحناء
أوروبا ،وبالتأكيد حضره بول.
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تمثال ذو رأسين
على شكل صفيحة فخارية
يعد هذا التمثال القبريص مثاال ً عىل هندسة تصوير األشكال

البرشية التي ظهرت خالل األلفية الثالثة قبل امليالد يف أوروبا
وآسيا .و ُعرث عىل القطعة األصلية يف جزيرة قبرص.

من الروضة إىل الصف اخلامس

متثال ذو رأسني
عىل شكل
صفيحة فخارية
قبرص

 1900-2300قبل امليالد

فخار مصقول ومنقوش

االرتفاع  27.9سم ،العرض  11.2سم

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

لهذا التمثال املغطى ببطانة برتقالية اللون مائلة إىل احلمرة (طني

سائل) "وجهني" عىل شكل مستطيل ،وممتدين ومتوازيني بارزين

من جذع التمثال رباع األضالع .ويعد اجلسم الرئييس للتمثال

مسطح وناعم وحنيل .ويوجد يف كل وجه ثقبني إشارة إىل العيون

ويوجد يف كل جانب أنف بارزة .وحتمل كل رأس جزء إضايف جانبي

أو جزء زائد يعرب عن األذن .وكال الرأسان مرتبطان يف اجلزء العلوي
رمبا بواسطة األذن .واجلسم مغطى خبطوط محفورة ومزخرفة متثل
عىل أغلب الظن تعبيرا ً رمزيا ً حلىل زخرفية مثل احلزام أو القالدة أو
غطاء للرأس .ورمبا يوجد أيضا ً رسوم أو خدش مُشار إليه بواسطة

ولم ي ُعرث عىل أي آثار تعود إىل العرص احلجري القديم يف

قبرص .وتعود املهن األولية إىل العرص احلجري احلديث خالل

األلفية السابقة قبل امليالد .وثبُت أن اجلزيرة شهدت يف العرص
النحايس تطورا ً غري مسبوق حيث ساهمت احتياطات اخلام

النحاس يف توفري مصدر دخل غني خالل السنوات املقبلة
عندما وجدت اجلزيرة نفسها محورا ً لشبكة جتارة واسعة

النطاق بني آسيا الصغرى وبالد الشام (رشق البحر األبيض
املتوسط) ومرص واليونان.

اخلطوط النمطية عىل الوجه .وتم متييز خطوط النقوش عىل

البطانة ذات اللون البرتقايل املائل إىل احلمرة مبسحوق أبيض اللون.
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لم يتضح بعد السياق والغرض اآلثاري املرتبط بهذه التماثيل

القبرصية .ورمبا تشري النقوش يف اخللف إىل الطريقة األصلية التي
تم من خاللها عرض هذه التماثيل :احتمالية وقوفه منتصبا ً عىل
القاعدة سواء كانت مثبتة أو محمولة .وميكن ربط هذا التمثال

باألعمال الفنية األناضولية ذات الرمزية املزدوجة أو املتعددة .وعىل
الرغم من أنه من غري املعلوم ما إذا كانت جتسد مجموعة عائلية

أو أشكال شخصيات رمزية ،مثة فروق رسمية واضحــة بني النماذج

األناضــولية والقبرصية التي تشهد عىل ظهور مجموعتني ثقافيتني
مختلفتني من خلفية مشتركة.
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ملحة موجزة:

تصوير اإلنسان يف األلفية
الثالثة قبل امليالد

كان ظهور األشكال الواقعية وأحيانا ً الهندسية التي من شأنها متثيل اإلنسان
رمزيا ً مبثابة ظاهرة أثرت عىل غرب أوراسيا بداية من بريتاين إىل شبه اجلزيرة
العربية .وتتنوع األشكال املمتدة عرب العصور مثل تلك التي جتسد امللوك يف
بالد الرافدين وفراعنة األرس احلاكمة املرصية القدمية والشخصيات السيكالدية
واألناضولية والقبرصية ومتاثيل الشاهد القائم (التماثيل احلجرية املنتصبة) يف
أجزاء كثيرة يف أوراسيا .ويتضح التوافق بني هذه الظواهر ومتيز شخصية اإلنسان
يف الوضع اجلديد للبرشية من خالل متثيالت جماعية.

27

من الصف  6إىل الصف 9

العمل الفني

املنطقة

الفترة الزمنية

حلية مزينة بزخارف حيوانية مزدوجة

اإلمارات العربية املتحدة،
رأس اخليمة

 1300-2000قبل امليالد

علبة مرٱة ذات مصدر إمبراطوري

الصني

800-700

الص ّيادة

الهند

1700-1680

تشكيل من األلوان يضم األزرق واألحمر واألصفر واألسود

فرنسا ،باريس

1922

إبريق لغسل اليدين عىل شكل أسد

أملانيا الشمالية

حوايل 1200

إحبار امبراطور الصني

فرنسا ،املصنع املليك
يف بوفيه

حوايل 1700
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حلية مزينة بزخارف
حيوانية مزدوجة

حلية مزينة بزخارف
حيوانية مزدوجة

تعد "حلية مزينة بزخارف حيوانية مزدوجة" جزء من املجموعة

اإلمارات العربية املتحدة،

رأس اخليمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويعود تارخيها إىل

 1300-2000قبل امليالد

اجلنائزية باملقبرة احلجرية الضخمة مبنطقة ضاية يف شمال إمارة

رأس اخليمة ،ضاية

سبائك الذهب والفضة

حقبة وادي سوق ( 1600-2000قبل امليالد).

االرتفاع  5.0سم ،العرض  11.0سم
متحف رأس اخليمة الوطني

تُعد "حلية مزينة بزخارف حيوانية مزدوجة" قطعة مميزة من
مقتنيات متحف رأس اخليمة الوطني .ستُعرض احللية يف اللوفر

بوجود نوع من احلياة اآلخرة .فحبات القالدة وغيرها من القطع

رأس اخليمة ودائرة الثقافة والسياحة يف أبوظبي .يهدف هذا

الالحقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

أبوظبي ملدة عامني مبوجب اتفاق بني دائرة اآلثار واملتاحف يف

التعاون اىل تعزيز تاريخ االمارات العربية املتحدة وتراثها ،مما

إن وضع هذه احللية الثمينة يف قرب قد يدل عىل االعتقاد السائد
األخرى كانت توضع يف القبور منذ العرص احلجري حتى العصور

يتيح للزوار فرصة اكتشاف احللية عن كثب ،وذلك باملقارنة مع
القطع األثرية القدمية األخرى من جميع أحناء العالم واملعروضة
يف اللوفر أبوظبي.

عُرث عىل هذه احللية املصنوعة من سبائك الذهب والفضة يف

مقبرة جماعية مبنطقة ضاية ,وهو موقع أثري يقع يف شمال

إمارة رأس اخليمة .ويعود هذا املوقع إىل الفترة بني عامي 2000

© اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي  /جونثان غيبنز

و 1600قبل امليالد التي عُرفت باسم "حقبة وادي سوق" خلف

أحد املواقع بالقرب من والية صحار حيث تم العثور عىل أول
أدلة حول هذه احلضارة.

وحتمل احللية املصنوعة من سبائك الذهب والفضة نقشا ً الثنني

من احليوانات ذات القرون أمام بعضهما البعض ويرتفع جذعهما
ٌ
كل من جانب .ويشبه احليوانني املاعز أو الغنم ,إال أن هويتهما
احلقيقية ال تزال مبهمة .وقد عُرث عىل حيل مماثلة حتمل نقوشا ً

حليوانني يف العديد من املدافن بدولة اإلمارات العربية املتحدة

ويعود تارخيها إىل نفس احلقبة .وال شك أن هذه القالدات صنعت
محليا ً وترمز للتقنيات الفائقة التي كانت مستخدمة يف صنع

املشغوالت املعدنية واالهتمام املتجدد بالتعبري الفني .ولكن ال
يزال املغزى من استخدام نقوش هذه احليوانات غري واضحاً ,ولكن
من املهم مراعاة أن نقوش احليوانات املتقابلة تعود إىل حقبة أم

النار ( 2000-2500قبل امليالد) كما هو واضح عىل سبيل املثال

يف مدفن هييل الكبري يف العني.
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ملحة موجزة:
وادي سوق

أطلق علماء اآلثار اسم "حقبة وادي سوق" عىل الفترة من  2000إىل  1600قبل امليالد.
ويرجع أصل هذا االسم إىل منطقة بالقرب من والية صحار وهي أول منطقة عُرث فيها
عىل آثار هذه احلقبة .وخالل تلك الفترة ,هجر السكان الكثري من املستوطنات التي كانت
مأهولة يف أوائل حقبة أم النار ( 2000-2500قبل امليالد) .ورغم ذلك ال تزال هناك أدلة
عىل اكتشاف مستوطنات برشية تعود لهذه احلقبة يف مواقع أخرى مختلفة بكافة أحناء
دولة اإلمارات العربية املتحدة .ويعد موقع تل أبرق من أهم املستوطنات التي تقع عىل
احلدود بني إماريت الشارقة وأم القيوين .وخالل تلك الفترة ,واصل سكان تل أبرق العيش
داخل وحول الربج احلجري الضخم الذي تم تشييده يف القرون األوىل ،مستفيدين من
املوارد الرثية التي يذخر بها البحر ورعي املاشية مثل األغنام واملاعز والبقر .وكان بعض
السكان من البدو الذين اعتادوا عىل الرعي املوسمي يف مناطق السهول الداخلية.
وتعد املقابر من اخلصائص التي متيز حقبة وادي سوق ،ولكن لم تعد املقابر الضخمة
املبنية فوق األرض التي تعود إىل أوائل حقبة أم النار ( 2000-2500قبل امليالد)
مستخدمة .وبدال ً من ذلك ،تم بناء املقابر خالل حقبة وادي سوق بأشكال مختلفة.
فعند تنقيب هذه املقابر ،تم اكتشاف مجموعة ثرية من القطع الربونزية ،واخلزف امللون،
واألعمال الفاخرة كهذه احللية من منطقة ضاية .وتعترب جميع هذه االكتشافات شاهدا ً
عىل االقتصاد القوي واحليوي لفترة وادي سوق.
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علبة مرٱة ذات مصدر
إمبراطوري

علبة مرٱة (؟) ذات
مصدر إمبراطوري

صنعت هذه العلبة املثمنة األضالع يف تشانغآن ،عاصمة

الصني ،من مجموعة شوزو-إن(؟)،

اإلمبراطورية الصينية خالل حكم ساللة تانغ ( 907–618ميالدي).

اليابان

ملبعوث ياباين عايل املستوى ،بني مجموعة من كنوز أشهر وأهم

خشب ،صدفة ظهر السلحفاة،

وكانت هذه العلبة ،التي من املحتمل أن تكون هدية رسمية

800-700

عرق اللؤلؤ ،عنرب

املعابد يف اليابان.

االرتفاع  12.2سم ،العرض  38.5سم

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

وتتكون هذه العلبة من مواد مثينة جدا ً حيث ُغطي هيكلها

اخلشبي بقوقعة سلحفاة مع أم الآلئل وخرز العنرب املطيل .ويساعد

استخدام هذه املواد املختلفة يف احلصول عىل تصميم زخريف بألوان
فاحتة عىل خلفية داكنة ،والتي تم جتميلها بلمسات برتقالية

زاهية .وكان هذا التباين يف األلوان محل تقدير واحترام خالل فترة
حكم أسرة تانغ ،كما ظهر هذا النمط أيضا ً يف املجاالت الفنية
األخرى ،مثل املنسوجات والسيراميك .ويربز ترصيع العلبة بأم

الآلئل أمناط أوراق الشجر واألزهار والبط والطيور ،التي كانت

وأعمال خاصة بالطقوس .وحتتوي معظم هذه األعمال عىل مواد

مثينة ظهرت أثناء فترة حكم أسرة تانغ مثل خشب الصندل

واملعدن املصقول والذهب والفضة واألحجار الكرمية ،وتعد األعمال
األخرى التي أنتجت يف اليابان نفسها تقليدا ً للنماذج الصينية.
وتعكس هذه األعمال جميعها الطبيعة العاملية ملدينة تشانغآن يف

العصور الوسطى ،والتي كانت مبثابة بوتقة انصهرت فيها جميع
التأثيرات القادمة من األرايض البعيدة.

السمة املميزة للفن خالل فترة حكم ساللة تانغ.

ويبدو من خالل حجم العلبة وشكلها أنها استخدمت حلفظ

مرآة برونزية لم تعد موجودة اليوم .وقد خصصت مثل هذه
األشياء للنخبة أو وجهاء املجتمع .وقد ُ
صنع أحد وجهي العلبة
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من املعدن املصقول ،يف حني أن الوجه اآلخر تم تزيينه بطريقة
كثيفة ،ولهذه العلبة مقبض صغري حلملها وتعليقها.

أثناء فترة حك ــم أس ــرة تانغ ،كانت الصــني تســعى لتوسيع نفوذها
عىل املناطق املجاورة مثل كوريا وفيتنام وآسيا الوسطى .وغالبا ً
ما تسبب مثل هذا األمر يف نقل األعمال الصينية الفاخرة إىل
اخلارج من قبل التجار أو كهدايا رسمية ،وذلك إلظهار قوة

وثراء اإلمبراطورية .وكان اليابانيون حيبون املرايا الربونزية ويطلبونها

بكثرة ،وتم إرسال أعداد كبيرة منها إىل هناك .وحيتمل أن

ملحة موجزة:

أسرة تــانـغ

يف غضون ثالثة قرون فقط ،أنتجت أسرة تانغ ( 907–618ميالدي) حتفا ً فنية يف جميع
وانتهاء بالفنون التشكيلية .وأصبحت الفنون الزخرفية عىل
املجاالت بداية من األدب
ً
وجه اخلصوص معيارا ً للتميز ،وذلك بفضل مواده الفاخرة واحلرفية البارعة واألشكال

األنيقة والذخائر األصيلة .وكان هذا يف العاصمة تشانغآن املعروفة بكونها إحدى املدن
املكتظة بالسكان يف ذلك الوقت ،حيث كانت مركزا ً للورش اإلمبراطورية الرئيسية .وقد
مألت أعمالهم اآلفاق ،مما أدى إىل انتشار خبرتهم األسلوبية والتقنية املبتكرة.

تكون هذه العلبة واملرآة التي كانت بداخلها قد قدمت ملسؤول
رفيع املستوى ،ألنها كانت جزءا ً من األعمال اإلمبراطورية

املحفوظة يف خزائن شوزو إن  Shōsō-inداخل هيكل توداي -جي
 ،Todai-jiأحد أقدم وأهم املعابد يف اليابان ،الذي يوجد يف

مدينة نارا ،العاصمة األوىل لإلمبراطورية .وال تزال خزائن شوزو

تضم ما يقرب من  9000قطعة أثرية ،من أثاث وآالت موسيقية
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الص ّيادة
الص ّيادة
الهند

بداية من اللوحات اجلدارية يف أجانتا وحتى الكتب واملنمنمات املصورة ،تطور

فن الرسم الرثي واملتنوع يف الهند بصورة مذهلة للغاية .وتعترب هذه املنمنمة
الهندية املغولية جزءا ً من مجموعة جيمس أيفوري الفنية ،وقد بقيت سليمة

وتعد اآلن ضمن مجموعة اللوفر أبوظبي .وتقدم هذه املجموعة الفنية الغنية
ملحة شاملة وأصلية عن أحد جوانب الرسم يف تاريخ الهند.

جتس ــد الصورة ام ــرأة تقف مسـتـقـيـمــة القامــة فوق ركاب الرسج وقد

يعكس اهتمامهم احلقيقي بعلم اإلنسان .ومن ضمن هؤالء

ذو اخللفية الباهتة إطاران حيث ميثل اإلطار السفيل للمنمنم
مشهدا ً صخريا ً وراءه النهر ،بينما تظهر أربعة من طي ـ ــور الكريك

ضجة وفتحت الطريق أمام سلسلة من األعمال املقلدة.

سـ ـ ــحبت قوســها وصوبته جتاه منر يهاجم حصانها .وحييط باملشهد

وهي حتلق يف السماء عند اإلطار العلوي .وهناك طاقة حيوية تنبع
من هذا املشهد تتمثل يف شعر الصيادة املنسدل والشال املتطاير

خلفها وعني احلصان الزائغة والتي تعرب عن خوفه من املعركة
اجلارية .وتشري الظالل الزرقاء والبنية والبرتقالية إىل أن هذه
املنمنمة تعود إىل شمال إقليم ديكان.

وقد تكون لوحة الص ّيادة تصويرا ً للملكة تشاندبيبي

1700-1680

ألوان مائية معتمة عىل قماش متصلب

مع ملسات ذهبية

االرتفاع  30.2سم ،العرض  22.4سم

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

الهواة كان األخوان فريزر اللذان جمعا ألبومات فريزر التي أثارت

ويف الفترة بني  1950و ،1970أسس مخرج األفالم جيمس

أيفوري مجموعة من املنمنمات الهندية من مختلف مدارس
وأساليب الفن .وتضم مجموعة أيفوري عددا ً كبري من األعمال من

القصور الهندية املتأثرة باألوروبيني واملنمنمات بأسلوب راجبوت

( )Rajputغرب شبه القارة الهندية الذي جمع بني الفن القديم
والتقاليد املغولية.

( )Chand Bibiالبطلة التي دافعت عن سلطنة أحمد جنر
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( )Ahmadnagarضد املغول يف الفـترة من  1596إىل .1599

وتوجد لوحـة الص ّيادة ،وهي مرســومة يف أحد البالطات اإلسالمية

بإقليم ديكان ،يف تقاليد ورش العمل املغولية وهي أحد التقـاليد
الفنية الرئيسـية يف الهــند .ومنذ النصف الثاين من القرن الثامن
عرش ،حدث تغييرا ً جذريا ً يف الفن التصويري الهندي حيث
انترش تأثري الرسم الغربي .وقد تأثر رسامو املنمنمات املغولية

باألساليب الغربية يف أوج ازدهارها وكانت تدفعهم الرغبة يف

إضفاء ملسة من الغرابة .ومع ذلك يف ورشة مدرسة كومباين

( )Company Schoolالفنية الهندية للرسامني (الذي سميت
بذلك تيمنا ً بشركة الهند الشرقية الربيطانية) ،كان هناك اجتاه

حنو تغريب الرسم الهندي .ومع كون األشخاص الذين يكلفون
بعمل اللوحات بريطانيني يف الغالب ،بدأ فنانو الهند بإضفاء

سمات أوروبية أو غربية عىل لوحاتهم مثل املنظور اجلوي أو الرسم

ملحة موجزة:

قصة امللكة تشاندبيبي
()Chand Bibi

تعد تشاندبيبي ( )1599-1550إحدى الشخصيات التارخيية املشهورة وعاصرت

اإلمبراطور املغويل "أكرب" ( .)1605-1542وكانت ابنة السلطان حسني نظام شاه حاكم

أحمدجنر ودافعت عن العاصمة أحمدجنر ببسالة ،واشتهرت جبمالها الشديد وشجاعتها

ودهائها السيايس وتواضعها وكرمها .وعندما تويف زوجها دون أن خيلفه أي وريث،

أصبحت وصية عىل إبراهيم عادل شاه الثاين ابن شقيق زوجها املتوفى .وكانت هي التي

حتكم يف جميع املقاصد واألغراض منذ  .1580وقبل كل ذلك كانت مشهورة بشجاعتها

الكبيرة ومقاومتها الباسلة ضد اإلمبراطورية املغولية التي كانت عىل وشك السيطرة عىل

كامل إقليم ديكان .ويف هذه الفترة ،اعترفت اإلمبراطورية املغولية بسلطنة أحمد جنر

التي حتكمها امللكة كأحد الواليات اخلمسة يف ديكان.

بالظالل .ولم تكن اجلاذبية الغريبة للوحات املنمنمات هي الدافع
فقط لشرائها بالنسبة لزبائن هذا النوع ،بل إن جمع اللوحات
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تشكيل من األلوان يضم األزرق
واألحمر واألصفر واألسود
متتد جذور أعمال بيت موندريان ( )1944-1872إىل احلركة التجريدية الهندسية

تشكيل من األلوان
يضم األزرق واألحمر
واألصفر واألسود

التي كانت أحد اكرب االجتاهات الفنية بني احلركة الطليعية األوروبية avant-garde

بييت موندريان

واألسود عالمة مميزة يف تاريخ أعماله حيث تعترب أحد أول النماذج عىل األسلوب

1922

يف النصف األول من القرن العرشين .ومتثل لوحة تشكيل باﻷزرق واﻷﺣﻤﺮ واﻷﺻﻔﺮ

فرنسا ،باريس

اجلمايل لنظرية البالستيكية اجلديدة التي وضعها الفنان سنة .1921

ألوان زيتية عىل قماش

االرتفاع  79.0سم ،العرض  49.5سم

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

تقترص اللغة التصويرية يف حـركة التشكيلية اجلديدة (Neo-

وكانت هذه اللوحة من مقتنيات املصمم إيف سان لوران من

 )Plasticismعىل ثالثة ألوان أساسية ،ولونني محايدين (األسود

قبل ،وهناك صلة مباشرة بينها وبني إبداعات أزياءه .وقد ساهم

املحيطة بقماش الكانفاس األنظار مما يوازن من تأثري األشكال

أهداف فناين القرن العرشين الرائدين للدمج بني الفن واحلياة.

واألبيض) ،واالجتاهني الرئيسني الرأيس واألفقي .وجتذب األلوان
املتركزة يف املنتصف .ويقطع اإلطار مستويات األلوان عىل حافة

زي بيت موندريان الذي صممه سان لوران يف  1966يف ختليد

الكانفاس لترك انطباع عن قصد أن الصورة ما هي إال جزء
من العالم الشاسع الالمتناهي .وأخيرا ً ال جياور أي لون من

األلوان اآلخر حيث يفصلهما دامئا ً أحد األلوان املحايدة (األسود
أو الرمادي أو األبيض) .وبالنسبة لبيت موندريان ،ترمز هذه

اللغة التصويرية املقدمة بصورة مجهولة وشاملة بقدر اإلمكان
إىل املبادئ األساسية مثل الذكر واألنثى والروح واملادة .وتهدف
أعماله إىل تكوين صورة عن العالم.
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وقبل صياغة لغته التصويرية اخلاصة ،استوعب بيت موندريان

وهو شاب صغري يف أوائل القرن العرشين االجتاهات السائدة
للمشهد الفني النائش خاصة التكعيبية والتي ساهمت

بشكل كبري يف تطوير نظرية التشكيلية اجلديدة .ويرى الفنان

أن التكعيبية ( )cubismطريقة من طرق رسم جوهر األشياء

واكتشاف "العاملية" املختبئة خلف مظهر القطعة الفنية .كما يرى
أن براك وبيكاسو لم يتناوال هذا املفهوم بالشكل الكايف .وقد

كتب الفنان نظريته يف مجلة دي ستيل ( )De Stijlالتي أطلقها
عددا ً من الفنانني سنة  1917ومنهم ثيو فان دوسبرغ.
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ملحة موجزة:

نظرية التشكيلية اجلديدة

تهدف نظرية التشكيلية اجلديدة إىل جتاوز إطار اللوحة وابتكار عمل فني كامل ،وكان

ذلك من أحد املفاهيم الهامة يف الفن الغربي منذ النصف الثاين للقرن التاسع عرش.

وصاغ بيت موندريان البعد الوهمي "اخليايل" لفنه يف كتاباته والتي دعا فيها إىل توسيع

نطاق شبكة األلوان الحتواء التخطيط املعماري واحلرضي يف محاولة الختراع طريقة

جديدة إلدراك العالم وتغييره .وقد صمم الفنان بنفس هذه الروح األستوديو البارييس
كبيئة لنظرية التشكيلية اجلديدة وقام بتوسيع نطاق لوحاته حبيث تشمل األثاث

ومستلزمات احلياة اليومية.

37

من الصف السادس إىل الصف التاسع

إبريق لغسل اليدين
على شكل أسد

إبريق لغسل اليدين
عىل شكل أسد

هذا العمل الفني الربونزي عبارة عن إبريق (أكوامانيل) ،كان يستخدم
لصب املياه عىل األيادي ،سواء كان ذلك جزءا ً من الشعائر الدينية أو أمرا ً

عاديا ً ضمن احتياجات احلياة اليومية .ويعد هذا العمل الذي صنع يف أملانيا
الشمالية حوايل عام  1200ميالدياً ،أحد األعمال الفنية من هذا النوع التي
أنتجت أثناء العصور الوسطى ،سواء يف الغرب أو يف العالم اإلسالمي.

يقف األسد منتصبا ً تبدو عليه عالمات الفخر موجها ً رأسه لألمام

وكانت هذه األعمال تصنع عادة عىل شكل مخلوقات حقيقية

وحش ،فوق لسانه املتديل .ويثبت املقبض ذو الشكل احليواين يف

الوسطى املفضلة ،مثل اخليل ووحيد القرن والعنقاء والكالب

جيعله يبدو كما لو كان هناك حيوان عىل وشك القفز عىل عنق

املقابض التي عىل شكل تنانني إىل الصنبور يف شكل كالب أو

بنظرة منومة ثابتة .وخترج من مؤخرة فمه ،فوهة عىل شكل

جسد األسد عند نقطتني ،الرجلني اخللفيتني ومؤخرة رأسه ،ما

األسد .وتتعارض احلركة التي جيسدها املقبض مع الهيئة الصارمة

للقطة الكبيرة .وي ُكون الشكل الدائري لكل من الذيل واملقبض
نسق متناغم من األشكال.

أملانيا الشمالية
حوايل 1200

برونز

االرتفاع  29.0سم ،العرض  32.0سم

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

أو أسطورية ،تنتمي إىل مجموعة مختارة من حيوانات القرون
والسمندر .وكان يتم زخرفتها بأشكال احليوانات ،بداية من
طيور .وكانت األباريق التي عىل شكل أسد األشهر بني هذه

التصاميم ،إذ كانت متثل ما يقرب من ثلث اإلنتاج املسجل ،ألنها
كانت تعترب رمزا ً للقوة والسلطة امللكية.

وكان إبريق أكوامانيل (يعود أصله إىل الكلمة الالتينية " "aqua

يعني مياه و" "manusأي يد) يستخدم يف صب املياه عىل اليدين

يف املناسبات الدينية وغري الدينية .ومنذ العصور القدمية ،ال
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يعد غسل اليدين قبل تناول الطعام مجرد إشارة إىل النظافة
الشخصية فقط ،لكنه ميثل تعبيرا ً رمزيا ً عن العيش املشترك
والوعي االجتماعي.

وهذا النوع من األوعية ،ذات النقوش احليوانية واألسطورية،
مستوحى تقريبا ً من الفن اإلسالمي ،ويعد نتاجا ً للتجارة بني

الرشق والغرب ،والتي انتشرت يف أوروبا أثناء القرن الثاين عرش.

ويف ذلك الوقت ،كانت املسابك املوجودة يف شمال أملانيا تشهد

تطورات كبيرة يف سبك الربونز باستخدام الشمع املذاب ،الطريقة

ملحة موجزة:

رمزيــة الـميــاه

كانت الطقوس والرموز ذات الصلة باملياه والطهارة حتتل أهمية كبيرة يف العصور الوسطى.
وكانت املياه تلعب دورا ً هاما ً يف نطاق العبادة الدينية ،باعتبارها وسيلة للطهارة والنقاء
الروحي ،من خالل الوضوء والرش والغمر .وتعترب املغاطس أو أحواض الوضوء عند

مداخل املساجد أو األديرة مبثابة تذكري بأن طقوس الغسل هو شكل من أشكال التطهر
وإستعداد الناس للعبادة.

املستخدمة إلنتاج األباريق من هذا النوع.
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إبحار امبراطور الصين
إحبار امبراطور الصني
فيليب بيهاغل

نُسج هذا العمل يف ورشات بوفيه الفرنسية .ويصور اإلمبراطور أو

األمري الصيني يصعد إىل قاربه .هذا النوع من تصوير البالط املليك

يف الصني هو سمة الشغف باألعمال املستوحاة من البلدان اآلخرى
بالغرائبية التي ازدهرت يف القرنني السابع عرش والثامن عرش
بشكل خاص.

فرنسا ،املصنع املليك يف بوفيه
حوايل 1700

بساط من الصوف واحلرير

االرتفاع  396.0سم ،العرض  269.0سم

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

يف عام  ،1686وصلت سفارة ملك سيام (تايالند حالياً) إىل بالط
لويس الرابع عرش يف قرص فرساي .وأثارت السفارة حماسا ً كبيرا ً
لقطع غريبة .كان هناك حبث محموم عن قطع نادرة من الرشق

األقىص ،والتي متكنت من الوصول إىل أوروبا ،وبالتايل حث
املبدعني عىل إنتاج أعمال فنية فرنسية مشوبة بيشء

من الغرائبية.

قرر مدير مشغل بوفيه صنع مجموعة من تسع مفروشات حول

موضوع تاريخ ملك الصني ،بهدف تزيني جدران قصور جامعي

القطع األثرية األثرياء .وكان إنشاء مثل هذه الستارة مهمة شاقة:

تم تكليف أربعة رسامني لتقديم مناذج للنسيج املطرز .ومبا أن

معرفتهم بعادات الرشق األقىص كانت محدودة وغري دقيقة ،فقد

© اللوفـ ـ ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي  /تريي أوليفييه

تصوروا مشاهد مختلفة حلياة اإلمبراطور الصيني اليومية ،مثل

احلاشية ،رحلة العودة من الصيد ،وما إىل ذلك .يف حني أن بعض
تفاصيل وصورة املدينة يف اخللفية أخذت من الرسوم التوضيحية

يف رحالت العام  1660ميالدي ،حيث كان الكثري منها مجرد

ختيل ال أكرث .وكما هو واضح يف لوحة "إحبار األمري" ،من القارب

الذي زين برسم التنني وأكاليل الزهور ،والهندسة املعمارية

الرائعة .وجتعل بعض التفاصيل الرائعة ،مثل املظلة والشخصيات
التي تطفو عىل قمة العمارة ،املشهد أكرث جماالً .تعكس هذه

الستارة التي كانت منتشرة بكثرة الذوق العام الذي كان سائدا ً يف
تلك الفترات :وقد تم تصنيعها  18مرة يف أقل من أربعني عاماً.
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ملحة موجزة:

تقنية الستارة ()Tapestry

الستائر قطع من األقمشة املنسوجة باخليوط األفقية (حلمة) واخليوط الرأسية (السدى).
ُ
وصنعت باستخدام منوذج ملون يسمي كارتون ( ،)cartoonويعمل كأساس للصورة
التي ستظهر عىل الستارة النهائية .نُسجت ستارة إحبار األمري عىل نول أفقي .وي ُعرف هذا

األسلوب باسم باسيلس( .)basselisseيقوم احلريف بالنسج عىل اجلانب السفيل للقماش
يليه رسم الكارتون ليُنسخ عىل ورقة بيضاء مثبتة يف سلسلة النول .ي ُمكن إنتاج بعضا ً
من الستائر باستخدام نول فردي وميكن مالحظة الفروق فيما بينهما .وميكن ملن يطلبون

هذه الستائر طلب إدخال االختالفات املطلوبة عىل النموذج احلايل.
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العمل الفني

املنطقة

العمل الفني

إبريق حنايس مرصع بالفضة

أفغانستان ،هرات

حوايل 1220

أمري شاب أثناء الدراسة

تركيا ،اسطنبول (؟)

1878

ُعنون
متحرك – غري م َ

الواليات املتحدة ،نيويورك

حوايل 1934

كرييس كيوبييك

اليابان ،كازو شيراجا

1960

عرش عىل طراز "فايكنغ" أو "تنني"

الرنويج ،هاردجنري

1910-1900

من الصف العارش إىل الصف الثاين عرش

إبريق نحاسي

مرصع بالفضة

إبريق مزخرف برموز

يوضح هذا اإلبريق الذي يعود تارخيه إىل أواخر القرن الثاين عرش وأوائل القرن الثالث عرش تنوع

أفغانستان ،هرات

األبراج الفلكية

التقنيات الزخرفية املستخدمة يف الفنون املعدنية يف العصور الوسطى ،ويقدم ملحة عن الرعاية الكرمية

حوايل 1220

العمل أحد القطع الرائعة بفضل زخارفه الكثيرة وهي عبارة عن مزيج من التمثيل التصويري واخلط

االرتفاع  40.0سم ،العرض  21.0سم

التي كان يقدمها السالطني وكبار الشخصيات البارزة يف ذلك الوقت لألعمال الفنية .وقد أصبح هذا
العربي .كما تشري األيقونة إىل اإلقبال عىل التخصصات العلمية يف العالم العربي اإلسالمي.

ُ
صنع هذا اإلبريق عىل األرجح يف هرات ،أحد املراكز الرئيسية

يف القرن السابع وسمي كذلك نسبة إىل مدينة الكوفة يف

العراق .ويف التزيني الكويف املوجود يف بعض أجزاء اإلبريق،

الطريقة قيمة كبيرة عىل األشياء العادية وجتعل منها قطعا ً فنية

يف احلروف والتي كانت أحد الطرازات التي نشأت وتطورت يف

رائعة يقبل عليها األثرياء.

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

يعد اخلط الكويف من أقدم أشكال اخلطوط العربية وتطور

لصناعة التحف الفنية من خراسان وجزء من آسيا الوسطى.
ُ
صنع اإلبريق من النحاس بتقنية الزخرفة البارزة ،وهي عبارة
عن سبيكة حناس منقوشة ومرصعة بالفضة .وتضفي هذه

سبيكة حناس ،فضة

هناك زخارف من الزهور والزخرفة احللزونية التي تم اضافتها
منتصف القرن العارش.

يتميز اإلبريق بشكله وجسمه األسطواين متعدد اجلوانب

املقوسة .يزين فوهة اإلبريق وعنقه األسطواين الضيق
وقاعدته
ّ

نقش بارز لثالثة أسود بتقنية الزخرفة البارزة باستخدام مطرقة

وأدوات أخرى حديدية وخشبية إلبراز الشكل املطروق بصورة
رائعة .أما بايق الزخرفة فتتم من خالل احلفر ويتم تشكيلها

© اللوفـ ـ ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي  /آجينس فوتوف

من األمام.

تقسم الزخارف التي تغطي كامل جسم اإلبريق إىل ثالثة خطوط
أو أعمدة أفقية تضم نقوشا ً تصويرية ونذرية باخلط الكويف إضافة
إىل نصوص خطية أخرى ،وتعلو األعمدة الرأسية رسومات

لرؤوس برشية .ومتيل هذه النصوص اخلطية للمزج الدقيق بني

الكتابة والتشكيل اجلمايل حبيث ميكن قراءتها بصعوبة .اشتهر

هذا النوع من النقوش وتطور يف املشغوالت املعدنية خالل

القرن الثاين عرش وكانت تستخدم لالحتفاء بأصحابها وختليد
ذكراهم.

لـمحة موجزة:

ترصيع الـمعدن

خالل الفترة بني القرن الثاين عرش والقرن الثالث عرش ،ظهرت تقنية زخرفية جديدة

غيرت من شكل وحالة القطع املعدنية ،وتتمثل هذه التقنية يف ترصيع األطباق وإدخال
خطوط من الفضة أو الذهب أو النحاس األحمر يف املعادن .ثم نُقش هذا الترصيع

الهنديس أو التصويري أو اخلطي بتفاصيل عن القطعة الفنية .وكانت هذه التقنية القدمية
تُستخدم يف أوائل فترة احلكم اإلسالمي إال أن تطورها الذي لم يسبق له مثيل مهد

الطريق لظهور الزخارف التزينية حيث سهلت األلوان والتفاصيل املنقوشة من فك رموز
الزخارف وبالتايل سمحت بابتكار املزيد من التركيبات األكرث تعقيداً .وأصبحت القطع

املعدنية هي املواد الفاخرة التي تفضلها طبقة النخبة .وكانت مدينة هرات تعد من املراكز
الرئيسية لصناعة هذه القطع باستخدام التقنية املذكورة ،والتي انتشرت بعد ذلك غرباً،
إىل كافة األرايض اإلسالمية.
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أمير شاب

أثناء الدراسة

استلهم الرسام عثمان حمدي باي أسلوب الرسم بألوان زيتية

والتصوير الواقعي للموضوع من الثقافة الغربية مما مكنه من
رسم صورة تفصيلية استثنائية لتقديم رؤية عن الرشق بصورة

جذابة وحاملة .ويربز هذا العمل العالم التصويري لعثمان حمدي
باي من خالل تطويع العنارص البرصية للرشق.

رسم عثمان حمدي بك شابا ً يركز عىل القراءة .تُظهر مالبسه،

كما اعتمد عثمان حمدي بك أسلوبا ً خاصا ً جلذب اجلمهور األوروبي

عند اخلرص ،بشكل واضح مصدرها الشريق .يستلقي الشاب عىل

الرسامني األوروبيني ،ألوان زيتية عىل قماش الكانفاس ،وصور
املشهد مع إيالء عناية كبيرة للتفاصيل .كما استعمل أيضا ً تقنيات

اجلدار فوقه مغطى ببالط خزيف عثماين يشبه البالط املوجود

بطريقة واقعية .ساهم هذا املزيج من النمط الغربي واملشهد الذي
يبدو شرقيا ً إىل حد بعيد يف جناح أعماله بني اجلمهور األوروبي يف

وعمامته املصنوعة من القماش املطرز وحزام القفطان األخرض

سجادة تركية مع كتابه عىل وسادة من احلرير املطرز.

عىل رضيح السلطان العثماين األول يف مدينة بورصة (تركيا)
الذي شيد عام 1421م .ويوجد فوقه إفريز مع نقش خبط

عربي :عىل اليسار البسملة تليها سورة قرآنية ،يف حني
يوجد توقيع الفنان عىل اليمني .وأخيراً ،يتضمن اجلدار كوة

كونه درس الرسم يف فرنسا .وجلأ إىل مواد عادة ما تستخدم من قبل

املنظور ،وقام بتصوير ترشيح جسم اإلنسان ودور الظالل والضوء

ذلك الوقت الذين كانوا مقتنعني مبوثوقية التمثيل.

أمري شاب أثناء الدراسة
عثمان حمدي باي

تركيا ،اسطنبول (؟)
1878

حتدها زخرفة نباتية غنية يوجد فيها كتابني؛ نقشت عناوينها

ألوان زيتية عىل قماش

اللوحة ثريا ملسجد يعود تارخيه إىل القرون الوسطى وقطعة

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

باللغة العربية عىل ظهر الكتاب .عىل اجلانب األيرس من

مزخرفة عىل احلائط ،تذكر بتلك التي استخدمت يف عهد
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االرتفاع  45.5سم ،العرض  90.0سم

اإلمبراطورية العثمانية.

كان عثمان حمدي باي رساما ً مثقفا ً وعالم آثار تريك يف النصف
الثاين من القرن التاسع عرش ،وهو مؤسس املتحف األثري يف

إسطنبول ،كما كانت لديه معرفة جيدة بالفن يف الرشق األدىن

واألوسط .وأعاد طواعية تشكيل هذا املشهد من عنارص مختلفة،
مظهرا ً الرشق بصورة مثالية وخالدة تتطابق مع رؤية العديد من
األوروبيني عن املنطقة يف ذلك الوقت.
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لـمحة موجزة:

األوراق امللصقة (الكوالج)

والذكريات بني التقليد واحلداثة

التقطت صورة فوتوغرافية يف استوديو الفنان عام  1905تصور رجالً بنفس وضعية

الرجل املوجود يف اللوحة ،مما قدم ملحة عن أسلوب عثمان حمدي باي الفني .ويف

الصورة الفوتوغرافية ،سمحت اخللفية املحايدة (ذات اللون الواحد) برسم الزخارف التي

يريد الرسام إضافتها لقماش الكانفاس والدمج بني العنارص التي تذكرنا باملايض املندثر،
وأحيانا ً بني نهاية العصور الوسطى وبداية الدولة العثمانية.
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متحرك  -غير مُعن َون
متحرك  -غري مُعن َون
ألكسندر كالدر

الواليات املتحدة ،نيويورك

انتقل الفنان األمرييك ألكسندر كالدر إىل باريس يف  .1926وكان
اكتشافه ألستوديو بيت موندريان سببا ً يف إثارة التجريدية يف عمله

حوايل 1934

أسالك معدنية ،خشب مطيل

الفني املتحرك األول الذي أطلق عليه "تراكيب متحركة".

االرتفاع  62.9سم ،العرض  88.9سم

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

وفقا ً أللكسندر كالدر ،كان استوديو نيو-بالستيك لبيت موندريان

ونظرا ألن هيكل العمل خفيف جداً ،تتأرجح الكرات مع أقل
ً
حركة للهواء ،فهي تتأرجح عندما مييش الزائر إىل جوارها مثالً.

بزيارة استوديو موندريان ألول مرة يف خريف ( 1930لقد عرفني

معتمدة عىل املحركات التي متنحها حركة مستمرة .وهذه الصفة

الذي اكتشفه يف  1930مبثابة الدافع الذي حفزه عىل صنع

منحوتات جتريدية" .بدأ اجنذابي حنو الفن التجريدي عندما قمت

وقد ُ
صنعت بعض أعمال ألكسندر كالدر األخرى ليك تتأرجح

عليه كيسلر ،وذهبت إىل هناك بصحبة صديق آخر) .ال أعرف

ال تتصف بها األعمال الفنية الثابتة كما هو احلال بالنسبة للوحة

إذا ما كنت رأيت استوديو بيت كما عهدته .فقد كان يوجد عىل
اجلدار األبيض العايل أشكاال ً مستطيلة مصنوعة من الورق املقوى

تدخل يف نطاق ما يطلق عليه "الفن احلريك" .ويعد البحث عن

بيضاء مختلفة مثبتة معهم بدبوس مكونة تركيبة جذابة .وقد
أعجبت كثيرا ً باجلدار ثم لوحاته ومازالت حتى اآلن معجب بهم

يسعى بعض الفنانني إىل بث احلياة يف أعمالهم الفنية ،إما عن
طريق اخلدع البرصية التي تعطي انطباعا ً باحلركة ،أو عن طريق

ومطلية باللون األصفر واألحمر واألزرق واألسود جبانب أشكال

كثيرا ً وأتذكر أنني قلت لبيت موندريان أن هذه التركيبة ستصبح

جيدة إذا تأرجحت يف اجتاهات مختلفة ونطاقات مختلفة .ولم
يأخذ بيت بهذا االقتراح"( .من الفنان إىل ألبرت إي جاالتني،

الغربية التقليدية ،ولكنها تتعلق باألعمال الفنية املتحركة التي
احلركة من أهم االجتاهات الفنية التي ظهرت يف القرن العرشين.

حتريك العمل بشكل واقعي .ويتحرك هذا العمل عندما يتحرك
الهواء املحيط به.
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أدخلت منحوتة "متحرك  -بدون عنوان" احلركة يف الفن حيث إن
الفنانني قبل ألكسندر كالدر كانوا سعداء جدا ً بصنع وهم احلركة.

ومبا أنها معلقة يف الهواء ،تتحرك العنارص بعشوائية وتتحول
باستمرار مما يعطي بعدا ً كونيا ً ي ُعيد إىل األذهان حركة الكواكب

يف مجرة بعيدة أو الباليه امليكانييك .ويتكون العمل املتحرك من

كرات خشبية مطلية مثبتة عىل أطراف أسالك حديدية معلقة

عىل بعضها البعض .ويبدو أن الفنان لم يقصد من وراء هذا
العمل شيئاً :املواد شائعة وغري مكلفة ،واأللوان املستخدمة نقية

وقليلة جدا ً (أبيض وأسود وأحمر وأصفر وأزرق) .السلك احلديدي
دقيق ويكاد يكون غري مريئ مما يعطي انطباعا ً بأن الكرات امللونة

تطري يف الهواء .وتكمن البساطة يف هذا املنظر بالرغم من أن البناء
متقن للغاية .وتم تعديل حجم الكرات ومواقعها لتحقيق توازن

لـمحة موجزة:

الفن احلريك أو األعمال املتحركة

يف عرشينيات القرن  ،20مهدت احلركة املعروفة باسم اإلنشائية/البنائية الطريق
أمام ما عُرف باسم الفن احلريك ،عىل الرغم من ألكسندر كالدر أوضح بأنه لم
يكن عىل علم بهذه احلركة عندما اخترع "متحرك".
قام عدد من الفنانني الروس بتصميم أعمال تنطوي عىل احلركة واملساحة والضوء.
وانتشرت هذه األفكار يف أوروبا والواليات املتحدة وشهدت ستينيات القرن
العرشين تطورا ً مذهالً ملمارسات مستمدة من هذه احلركة .ويف  1955عُرض
عمل ألكسندر كالدر يف باريس جبانب فنانني ناشئني مثل فيكتور فازارييل وجني
تينجوييل يف معرض بعنوان "احلركة" ،والذي يعد أحد الفعاليات التي ساهمت
إىل حد كبري يف التعريف بالفن احلريك.

مثايل حيث تعمل كل القوى عىل توازن بعضها البعض ليك يبقي
العمل الفني معلقاً.
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كريسي كيوبيكي
كرييس كيوبييك
اليابان ،كازو شيراجا
1960

كان الفنان الياباين املعروف عىل املستوى الدويل ،كازو شيراجا

ألوان زيتية عىل قماش

( )2008-1924أحد أهم أعضاء مجموعة غوتاي (.)Gutai

االرتفاع  160.0سم ،العرض  130.0سم

وكان يعتقد أن الرسم مبثابة التفاعل املادي بني احلدث واأللوان.

وجتسد لوحة القماش (الكانفاس) الكبيرة هذه الطاقة احليوية

وااللتزام املادي اللذان أكد عليهما الفنان الياباين كازو شيراجا يف

عمله .ويكشف الرسم عن شبكة تنوعات يف ألوان الطيف بداية
من املسحة السوداء الداكنة للون األزرق مرورا ً باللون األحمر،
عرب السلسلة الكاملة للظالل األرجوانية .وقد صنع الفنان هذه
اللوحة بقدميه .وتنطوي طريقته عىل التديل من حبل معلق يف

السقف ثم التأرجح وأداء حركات إيقاعية عىل قماش الكانفاس
املوضوعة عىل األرض.

وأعادت مجموعة البقع التي تظهر عىل حواف قماش الكانفاس

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

ويؤمن كازو شيراجا بالقوة التحررية التي تتمتع بها مواده التي
يتعامل معها ماديا ً فيما يتعلق باإلمياءات التي تشبه الفنون
التعبريية .وعىل الرغم من أن هذه هي أول لوحة يصنعها

باستخدام قدميه ،إال إنه حاول استخدام طرق أخرى .ويف 1955
ُ
شوهد وسط أعمدة خشبية حمراء ويف يده فأس يف املعرض الذي

نظمته مجموعة غوتاي حتت عنوان "العرض اخلارجي التجريبي
للفن احلديث لتحدي الشمس يف منتصف فصل الصيف" .ويف

عمله "طني متحدي" ،كان يرتدي املئزر ثم ألقي بنفسه يف بركة
من الطني وتصارع معها.

إىل األذهان اللوحات الشهيرة املرسومة بالتنقيط للفنان األمرييك
جاكسون بولوك .يف واقع األمر ال خيتلف منهج كال الفنانني.

© اللوفـ ـ ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي  /آجينس فوتوف

ففي حالة جاكسون وكما هو احلال لدى كازو شيراجا ،ال تقترص

© حقوق الطبع محفوظة لـ  1960كازو شيراجا

اإلمياءات الفنية عىل اليد أو املعصم بل استخدام اجلسم بأكمله.
ويتم حتديد تعريف الرسم االنفعايل باستخدام ما صاغه الكاتب

األمرييك هارولد روزنبرغ يف  1952بإلقاء الضوء عىل األساس

املشترك بني احلركتني":يف حلظة معينة يبدأ القماش (الكانفاس)

بالظهور ،للرسامني األمريكني واحد تلو اآلخر ،باعتباره ساحة

للعمل  -بدال أن يكون الفضاء الذي يستخدم الستخراج أو

إعادة تصميم أو حتليل أو "التعبري" عن يشء ،بطريقة واقعية أو

متخيلة .وما سيظهر عىل القماش (الكانفاس) ليست صورة بل
حدثاً" .ويف الفترة ذاتها ،لعب اجلسد دورا ً مشابها ً يف أعمال الفنان
الفرنيس إيف كالين حيث تضمنت األنرثوبومرتية "قياسات برشية"
االستعانة بأشخاص كبصمات وفرش برشية عىل قماش الكانفاس
وأحيانا ً يف العروض العامة الدقيقة.
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لـمحة موجزة:

حركة غوتاي ()Gutai

كان كازو شيراجا أحد أهم أعضاء مجموعة غوتاي التي تأسست يف عام  1954عىل
يد جريو يوشيهارا .وتشري كلمة غوتاي التي تعني املادية ضمنيا ً إىل املشاركة اجلسدية
والعفوية .وختتلف عن الفنون التشكيلية التقليدية وتضم عددا ً من االختصاصات

املختلفة .وكانت هذه احلركة مبثابة املمهد للفعاليات التي أطلقها الفنان األمرييك أالن
كابرو يف  ،1966ومثلت أيضا ً تكررا ً ألساليب الواقعيني اجلدد يف فرنسا .واُكتشفت
املجموعة يف  1975عن طريق مايكل تابي الناقد الفرنيس والباحث النظري وأحد

املؤيدين واملتحمسني للفن غري الرسمي .وامتلك مايكل هذه اللوحة وبفضله اكتسبت

املجموعة شهرة يف أوروبا .وأثرت غوتاي عىل نطاق واسع من فناين أمريكا الشمالية وأوروبا
وخاصة من حيث الفنون األدائية.
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عرش على طراز
"فايكنغ" أو "تنين"

عرش عىل طراز

"فايكنغ" أو "تنني"

ميثل هذا العرش الذي يعود تارخيه إىل أوائل القرن العرشين
مثاال ً جيدا ً عىل ما ي ُعرف بأسلوب "التنني" أو "إحياء

الرنويج ،هاردجنري

من أسالفه من الفايكنج ،أكد النجار الرس كينسارفيك

خشب مطيل

الرس كينسارفيك

الفايكنج" للزخرفة .وباستخدام املفردات البرصية املستعارة

1910-1900

االرتفاع  125.0سم ،العرض  66.5سم

( )1925-1846عىل الهوية الرنوجيية فور استقاللها.

استُخدمت الفنون الزخرفية حلث الرنوجييني عىل طلب

االستقالل .ويف  1905عقب احتاللها من كل من الدانـمارك
ثم السويد ،حققت الرنويج أخيرا ً السيادة السياسية .وأثار

اللوف ـ ـ ــر أبوظ ـ ـ ـ ـ ــبي

وساعد زيادة عدد مدارس الفنون التطبيقية وإنشاء متاحف فنية
زخرفية عىل توفري القطع األثرية للفنانني للدراسة بهدف حتسني
إنتاج املعروضات املعاصرة وتغذية اإللهام .وتُستمد الفنون

هذا احلكم الذايت اجلديد محاوالت السعي إىل التوعية بهويتها

الزخرفية من هذا التراث الذي أصبح مصدرا ً للتعابري الفنية

كبري من متاحف الفنون الشعبية يف حني كشفت أعمال

إبسن) واملوسيقي (إدوارد غريغ) والرسم (إدوارد مونش).

التارخيية والوطنية التي ترتكز عىل إحياء تقدير ليس تراثها
األدبي الغني فحسب بل تراثها الشعبي أيضاً .وتأسس عدد

التنقيب األركيولوجية عن وجود بقايا سفن الفايكنج والسفن

املحلية .ويف الفترة التي امتدت من  1890إىل  1910شهدت
الرنويج عصرا ً فنيا ً ذهبياً ،شمل مجاالت مثل األدب (هرنيك

الطويلة وخاصة سفينة تون ( )Tuneيف  1867واوسربج
( )Osebergيف .1904

العرش عبارة عن خشب منحوت وملون .ويتباين الهيكل
األسايس لهذه القطعة األثرية متاما ً مع فخامة املنحوتات امللونة.
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وتتسم الزخارف املنحوتة مثل التقاطعات عىل القطع اخللفية
واملتقاطعة عىل القاعدة بكونها هندسية أو تصويرا ً لرؤوس ،وتعد
مبثابة اللمسة التي أضفت اجلانب الفطري عىل العمل .ويغطي

الرأس املتوج أعىل اجلزء اخللفي للكريس وتتزين مقابض الذراعني
برسم األشخاص املبتسمني وتغطي الرؤوس التي ترتدي خوذة

قضبان مسند الظهر العمودية .وتسرد كل هذه الزخارف التاريخ

الرنوجيي واألساطري الشعبية وتستدعي إىل األذهان التراث
املشترك مع الفن السلتي.

كان الرس أحد أكرث املؤيدين الرائعني ألسلوب التنني ()Dragon

أو إحياء الفايكنج ( .)Viking Revivalوانعكس شغفه
وتقديره للهوية الزخرفية الرنوجيية دوليا ً عندما عُرض عمله يف

لـمحة موجزة:

حركة الفنون واألعمال احلِ َرف ّية

يف مواجهة تنامي الصناعة التي أثرت عىل أساليب إنتاج وجودة املعروضات احلرفية،
شهدت أواخر القرن  19جتديدا ً وتغييرا ً يف احلِ َرف اليدوية .وظهرت هذه املخاوف ألول

مرة يف إجنلترا التي تشتهر بكونها دولة صناعية كربى ،من قبل احلركات الفنية واحلرفية

التي تهدف باختصار إىل احلفاظ عىل التقنيات التقليدية وسد الفجوة بني الفن واملجتمع

والفرد ومكان العمل .وأكد مؤيدو هذا الطرح ،مثل الباحث النظري جون راسكن

والفنان ويليام موريس عىل وجوب ختلل الفن يف جميع املستويات ،وأن األشياء يف احلياة
اليومية جيب أن تكو ن مصدرا ً للسعادة والتناغم عرب جمالها األخاذ .وانتشرت احلركة
حول العالم من أوروبا إىل الواليات املتحدة واليابان.

معرض اجلامعة يف باريس يف  .1900وعالوة عىل تصميم األثاث

بأسلوب التنني ،برع الرس يف زخرفة التصميمات الداخليةـ مبا

يف ذلك فندق هارداجنري يف مدينة أودا يف  1896ونادي الشباب يف

كورسفول يف  1900وفندق مايالند يف جرانفني ومطعم تروندهايم

يف مدينة تروندهايم يف .1913
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فهــرس الـمصطلــحات

مسرد الـمصطلحات

فه ــرس المصطلحات
االستشراق

مصطلح شائع ي ُستخدم من قبل املؤرخني الفنيني واألدباء وعلماء الدراسات الثقافية عن تصوير أو
محاكاة جوانب ثقافات الرشق األوسط أو رشق آسيا عىل يد ُكتاب ومصممني وفنانني غربيني .ويشري
املصطلح ً
أيضا إىل مدرسة فنية نشأت يف القرن التاسع عرش تتميز باالجنذاب القوي حنو املرشق.

اإلمبراطورية العثمانية

دولة كبيرة أسستها القبائل التركية يف األناضول ،وحكمها أحفاد عثمان األول حتى انهيارها يف عام
 .1920وكانت أحد الدول العظمى حول العالم أثناء القرن  15و 16واستمرت عىل مدار  600عاما ً
يف أوجها ،وكانت متتد جنوب رشق أوروبا والرشق األوسط وشمال أفريقيا وأقىص الغرب يف اجلزائر.

البطانة

طني سائل أو أي مواد أخرى تستخدم يف إنتاج األوعية اخلزفية إلضافة لون أو كمدة أو عنارص أخرى،
وميكن تغطيتها بالتزجيج.

بالد الرافدين

منطقة غرب آسيا بني نهري دجلة والفرات حيث نشأت أقدم حضارات العالم .وتضم العراق حاليا ً

التجزيع

تقنية قدمية لتزيني األواين املعدنية ،وذلك باستخدام املينا الزجاجي ،وتطعيم قطع األحجار الكرمية،
والزجاج ،وغيرها من املواد .ويتم تشكيل الديكور بإضافة فصوص ( cloisonsبالفرنسية) إىل جسم
معدين الفضة بلحام أو لصق أسالك فضية أو ذهبية أو أشرطة توضع عىل احلواف.

التكعيبية

حركة فنية طليعية مؤثرة للغاية ظهرت يف أوائل القرن العرشين عىل يد الفنانني جورج براك وبابلو
بيكاسو ،واتسمت باختالفها عن التقاليد الفنية األوروبية وتنتسب إىل عرص النهضة الذي يتميز
باخلداعية التصويرية وتنظيم مساحة تكوينية من حيث املنظور اخلطي.

احلركة اإلنشائية (البنائية)

ظهرت احلركة اإلنشائية (البنائية) يف الفن املعارص والهندسة املعمارية وتطورت يف موسكو بعد احلرب
العاملية األوىل ،مما أدى إىل توسيع نطاق استخدامات احلركة واملواد الصناعية لتكوين األعمال غري
التجريدية وأحيانا ً أشكاال ً هندسية.

اخلزفيات

أوعية مصنوعة من الطني املشوي .هناك أنواع مختلفة من اخلزفيات التي ختتلف أسماءها حبسب
املواد التي تضاف إىل الطني ودرجة احلرارة التي يتم شواءها.

الرسم االنفعايل

عملية صناعة الفن عن طريق مجموعة متنوعة من التقنيات التي تشمل الرسم بالتنقيط والرش
برضبات خفيفة أو الطالء عشوائيا ً أو اإللقاء عىل سطح قماش الكانفاس .ولهذا السبب ،يعرف
الرسم االنفعايل أيضا ً بالفن التجريدي اإلميايئ .ومن أشهر الفنانني املرتبطني باحلركة جاكسون بولوك
وويليم دي كوننغ وفرانز كالين.
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ورشق سوريا وجنوب تركيا.

الرسم املغويل

ظهر فن الرسم التقليدي يف جنوب آسيا ،املنمنمات ،ككتاب يضم رسومات توضيحية أو كأعمال
فردية حتفظ يف ألبوم .وهذا التقليد مقتبس من املنمنمات الفارسية مع مختلف التأثيرات الهندية،
وقد استخدمت عىل نطاق واسع يف بالد اإلمبراطورية املغولية (من القرن  16حتى  .)19ثم انتشرت
يف الدول الهندية األخرى سواء املسلمة أو الهندوسية والسيخية فيما بعد.

الرسم املنظوري

فن تصوير عنارص ثالثية األبعاد يف بعدين عىل سطح مستوى بالطريقة نفسها التي ي ُنظر إليها من
قبل املشاهد يف الواقع .مثل رسم األشياء البعيدة صغيرة بالنسبة لألشياء القريبة من املشاهد.

الرسم بالكلمات

الزخارف الصينية

تصميم ورسم احلروف أو الكلمات بطريقة تعطي صورة مرئية مرتبطة مبعنى هذه الكلمات.
وكان الفنان غيوم أبولينري أشهر كاتب يبرع يف الرسم بالكلمات ومؤلف كتاب القصائد املعنون
"الكاليغرام" "خطيات" حيث إنه كتب قصيدته عىل هيئة برج إيفل كمثال عىل الرسم بالكلمات.
فن زخريف ،يصنع يف الغرب ،حيايك الذوق والنمط الصيني .زاد الطلب عىل املصنوعات اليدوية ذات
الزخارف الصينية يف القرن الثامن عرش.

السلتيون

مجموعة عرقية لغوية تنتمي للمجتمعات القبلية التي انتشرت يف العديد من املناطق يف أوروبا يف
الفترة من األلفية الثانية قبل امليالد حتى القرن األول قبل امليالد .وكانت متتد قبائلها ومجموعاتها
من اجلزر الربيطانية وشمال إسبانيا حتى الرشق األقىص عند سواحل البحر األسود وغالطية يف
األناضول وكانوا ً جزءا ً من اإلمبراطورية الرومانية .ومن الناحية اللغوية ،ال يزالون عىل قيد احلياة بني
املتحدثني باللغة السلتية احلديثة يف ايرلندا ومرتفعات اسكتلندا وجزيرة مان وويلز وبريتاين.

الطليعية

األشخاص أو األعمال التي تتسم بكونها جتريبية أو ابتكارية وخاصة فيما يتعلق بالفن والثقافة
والسياسة.

العرص احلجري احلديث

معظم الفترة األخيرة من عصور ما قبل التاريخ والتي تتميز باختراع الزراعة ،وتربية املاشية،
واخلزف وظهور املجتمعات املستقرة .هذه التحوالت لم حتصل يف كل مكان يف نفس الوقت .وخيالف
تأريخ هذه الفترة وفقا ً للمنطقة املعنية.

العرص احلجري القديم

أطول وأقدم فترة ما قبل التاريخ (حوايل  3مليون سنة إىل  10آالف قبل امليالد) .يف تلك احلقبة ،كان
يعيش اجلنس البرشي حياة بدوية مترجلة ،يتغذى عىل الصيد واألسماك والتقاط الغذاء.

العرص الربونزي

احلقبة واحلضارة التي اتسمت بانتشار استخدام الربونز ،وهو عبارة عن سبائك من النحاس أو
القصدير أو الرصاص أو األنتيمون أو الزرنيخ ،يف صناعة األدوات واألسلحة .وتطورت هذه الصناعة يف
مختلف العصور ويف جميع أحناء العالم منذ حوايل عام  3500قبل امليالد يف اليونان والصني إىل عام
 1400قبل امليالد يف عدة مناطق بأوروبا.
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مسرد الـمصطلحات

العمل

العمل الفني ويشري أيضا ً إىل الهيكل الكامل لعمل الفنان.

سبك باستخدام الشمع املذاب

عملية سبك يتم من خاللها صب منحوتة معدنية مزدوجة (أحيانا ً فضة وذهب وحناس أصفر
وحناس) من التمثال األصيل.

الفايكنج

قراصنة أو جتارة نروجييني نهبوا وتاجروا يف أراضيهم االسكندينافية واسعة النطاق التي متتد من
جنوب ووسط أوروبا باإلضافة إىل روسيا األوروبية منذ القرن الثامن حتى أواخر القرن احلادي عرش.

سومر

منطقة تارخيية وحضارة قدمية يف جنوب بالد الرافدين أثناء العرص النحايس والعرص الربونزي القديم.

الفعالية

حدث يضم العديد من العنارص ،بداية من الرسم والشعر واملوسيقي والرقص واملسرح وتُنظم
كعرض مبارش .وصاغ الفنان األمرييك أالن كابرو مصطلح الفعالية يف خمسينيات القرن العرشين.

فن األداء

األداء املقدم إىل اجلمهور ،ويكون يف بعض األحيان متعدد التخصصات .ورمبا يكون األداء مكتوب
يف سيناريو أو مرجتل أو عشوايئ أو منظم بعناية .وميثل مجهود فرد أو جماعة يف مكان محدد ووقت
محدد لتأليف عمل ما.

الفن التجريدي
أو غري التصويري

شكل من أشكال الفن الذي ال يسعى لتصوير أو حتى التلميح حلقيقة ملموسة (شخص ،مكان،
وجوه وما إىل ذلك) ،ويستخدم األلوان واخلطوط واملواد كما هي.

الفن احلديث

شكل من أشكال الفن الذي يكرس األمناط الكالسيكية .يصعب حتديد التسلسل الزمني لهذا
الفن ،ولكن ميكن القول أنه نشأ اعتبارا ً من عام  1830مع رؤية رومانسية .واعتبارا ً من سبعينيات
القرن العرشين أصبح يعرف باسم الفن املعارص.

الفن احلريك

هو نوع من أنواع الفنون التي حتتوي عىل أجزاء متحركة أو تعتمد عىل تاثري احلركة ،يتأثر عادة
بالرياح ،أو محرك كهربايئ ،أو املشاهد نفسه.

الفن غري الرسمي

صاغ الناقد الفرنيس مايكل تابي هذا املصطلح يف  1950باإلشارة إىل احلركة الفنية التي بدأت يف
منتصف أربعينيات القرن العرشين يف أعقاب احلرب العاملية الثانية ،وتتسم هذه احلركة بأنها عفوية
وتتبع منهجا ً إميائيا ً وأدائياً .وأصبح الفن غري الرسمي حركة فنية معترف بها دوليا ً حيث إنها وصلت
إىل مدرسة نيويورك ومجموعة غوتاي اليابانية والفنانني التجريديني يف أمريكا الشمالية.

املشغل

مؤسسة صناعية لإلنتاج واسع النطاق ويضم أعداد كبيرة من العمال املشاركني يف صنع منتجات
يدوية .وظهر عددا ً من وحدات تصنيع املشغوالت الفنية يف فرنسا يف عهد لويس الرابع عرش
(1715-1661م).

الواقـعـيـة الـجديـدة

حركة فنية تأسست يف  1960عىل يد الناقد الفني بيري ريستاين والفنان إيف كالين أثناء املعرض
اجلماعي األول يف أبولينري يف ميالن حول الطرق اجلديدة إلدراك الواقع.

تقنية النقوش البارزة

تقنية التطريق والضغط عىل الزخارف .وتُصنع املعادن سهلة التشكيل بالتطريق عىل اجلانب املقابل
لصنع تصميمات زخرفية بارزة قليلة االخنفاض Repoussé .كلمة فرنسية تعني "مُطرق" مشتقة من
الكلمة اليونانية  pulsareوتعني "الدفع".
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فن اخلط

فن إعطاء شكل جميل لألحرف والكتابة بأسلوب منمق.

قبل امليالد (ق.م)

يفضل الناطقون باللغة اإلجنليزية اآلن استخدام مصطلح قبل العهد الشائع ( )BCEألنهم بذلك
يتجنبون التحيز املسيحي الكامن يف مصطلح قبل أو بعد امليالد.

م

اختصار لـعبارة "العرص الشائع" .ويستخدم هذا بدال ً من بعد امليالد ( .)Anno Dominiويفضل
الناطقون باإلجنليزية حاليا ً استخدام اختصار العرص املشترك عىل اختصار ميالدي ألنه يتجنب
التحيز املسيحي الرصيح املالزم الختصار ميالدي.

منمنمة

عمل فني صغري احلجم مطيل بهدف وضعه يف ألبوم أو مخطوطة توضيحية.
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للتواصل
الستفساراتكم ومالحظاتكم أو مقترحاتكم ،يرجى التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين:
education@louvreabudhabi.ae
شاركونا جتاربكم عرب

@LouvreAbuDhabi louvreabudhabi.ae
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