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أو
توغرا
ىل
ا
ل
صور الفو

في ة

م

العالم بعدساتهم
أوىل الصور الفوتوغرافية
1896 - 1842

تلتفت ْ
ْ
جتد شخصا ً يلتقط صورة!
نعيش اليوم يف عرص رقمي ،فحيثما
ولكن عندما اختُ ِرع التصوير الفوتوغرايف أول مرة يف فرنسا عام  ،1839لم يكن التقاط
الصورة أمرا ً عاديا ً وسهالً كما هو اليوم.
كان التصويــر الفوتوغــرايف وســيلة يصـ ّور بهــا النــاس أنفســهم ،ويصـ ّور بهــا املستكشــفون
والرحّ الــة األماكــن البعيــدة واملجهولــة واملختلفــة .اكتشـ ْ
ـف كيــف انبهــر النــاس يف مختلــف
أحنــاء العالــم بهــذا االختــرا ُع اجلديــد والعظيــم.
استخد ْم كت ّيب األنشطة لتكتشف املعرض وحدك أو برفقة أسرتك.
وثّق جتربتك يف املعرض باستخدام كاميرا الهاتف الذيك ،واستخدم الصفحة األخيرة حلفظ
صو ِرك وصنع ألبومك اخلاص .استمتع بوقتك!
َ

1

الصور الضوئية األوىل

التصوير الفوتوغرايف ،االختراع العظيم
التقط القبطا ُن الفرنيس شارل غيالن هذه الصورة يف الصومال باستخدام طريقة التصوير الداغريي
عامي .1848 - 1846
(عىل ألواح فضية) ،وذلك خالل استكشافه الساحل الشريق ألفريقيا بني
ّ

هل تعلم؟

لو أردت أن تص ّور شخصا ً يف القرن التاسع عرش ،لكان عىل
ذلك الشخص أن يبقى ساكنا ً ملدة  30دقيقة .وبهذا ،كان
املص ّورون يستخدمون مساند خشبية للجسم والرأس حتى
يبقى األشخاص يف الصورة ثابتني.
ال يبدو ذلك مرحياً ،أليس كذلك؟ ما رأيك؟

ف رصي

ف برانيل

 -جاك

شيراك

اقرتب
وانظر

ية  -الق
رص الكب
ري  /ص

ور متح

° °ملاذا يبدو وجه املرأة التي يف اجلهة
اليرسى مش ّوشاً؟

° °ما املشاعر التي تظهر يف هذه الصورة؟

© متح
ف رصي

ف برانيل

 -جاك

شيراك،

توزيع راب

طة املتاح

ف الوطن

° °ملاذا التقط املص ّور هذه الصورة ،برأيك؟

شارل غيالن ()1875-1808
امرأة من قبيلة املاجرتني
الساحل الشريق األفريقي ()1848-1847
صورة شمسية عىل لوحة فضية
باريس ،متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك

كلمة
ذكية
2

التقط �صورة!

° °حاول أن تأخذ صورة لك مع صديق حبيث يكون أحدكما
ساكنا ً متاما ً واآلخر حي ّرك رأسه.
° °حاول أن تلتقط تلك احلركة.

التصوير الداغريي ( )daguerreotypeهو طريقة تصوير ط ّورها نيسيفور نيبس
ولوي داغري ،وهي تنتج صورةً دون صورة فوتوغرافية سالبة (نيجاتيف) عىل سطح
فيض ي ُصقل كاملرآة ،ثم ي ُع ّرض للضوء املبارش.
3

إعادة ابتكار األماكن :استوديوهات التصوير الفوتوغرايف
تفسري الصورة

ّ
مفكر مسلم يع ّبر عن رأيه يف التصوير
هذه الصورة لألمري عبد القادر ،القائد والفيلسوف اجلزائري الذي كان أول
الفوتوغرايف .لقد رأى أنه انعكاس ميثل أحد جوانب شخصية اإلنسان ،وليس هويته احلقيقية اخلف ّية.

هل تعلم؟

كثيرا ً ما كان األمري عبد القادر يكتب عبارات شخصية
عىل صوره الفوتوغرافية ،ويهديها لضيوفه بنفسه.

اقرت ْب وانظرْ

ميكننا استخدام التصوير الفوتوغرايف للتواصل.
° °ما الذي يقوله األمري عن نفسه يف هذه الصورة ،برأيك؟

طن

رص الكب
ية  -الق

ري  /صور

متحف ر

يل  -جا
صيف بران

ك

شيراك

° °ماذا ّ
متثل الصورة الفتوغرافية الشخصية بالنسبة لك؟
ّ
فك ْر يف نسختها احلديثةِّ :
السلفي (.)selfie

حف الو
رابطة املتا
ك ،توزيع
را

عبْ عن نف�سك!
ّ
© مت

ف رصيف
ح

برانيل -

جاك شي

ْ
"سلفي"
° °استخد ْم الكاميرا اخلاصة بك،
والتقط عدة لقطات ِ
يف املعرض تُظهر جوانب مختلفة من شخصيتك.

4

ّ
املفضلة.
° °اخرت صورتك
جاك فيليب بوتو ()1876-1807
عاما) ،من مواليد مدينة معسكر
األمري عبد القادر (ً 57
(والية وهران ،اجلزائر)
باريس ،فرنسا1857 ،
صورة مطبوعة عىل ورق حميض
باريس ،متحف رصيف برانيل -جاك شيراك

° °كيف تعكس الصورة ما أنت عليه يف الواقع؟
° °استخد ْم تطبيقات تعديل الصور يف هاتفك الذيك لتضيف
تعليقا ً قصيرا ً إىل صورتك.

5

إعادة ابتكار األماكن :استوديوهات التصوير الفوتوغرايف
عالم الفنانني اخلالّق

بدأ كثريٌ من املص ّورين بأخذ صور لعارضني يف االستوديوهات باستخدام إكسسوارات ،وأزياء ،ومشاهد مجهّزة.
وتمّ التقاط هذا املشهد املفتعل لراقص ْين محارب ْين باستوديو يف إندونيسيا.

هل تعلم؟

رانيل  -جا
رصيف ب
حف

ك

شيراك

رسامون فرنس ّيون مذكرة اعتراض يف عام 1862يرفضون
كتب ّ
فيها ادعاء محتريف التصوير الفوتوغرايف بأنهم فنانون .حتى أن
الشاعر الفرنيس ،شارل بودلري ،رصّح بأن التصوير الفوتوغرايف ال
ميكن أن يكون إال خادما ً لـ "فن الرسم".
هل تعترب محتريف التصوير الفوتوغرايف فنانني؟
لم ال؟
ملاذا ،أو َ

الوطنية

 -القرص

الكبري /

صور مت

� ِأعد تكوين امل�شهد!

رابطة املتا
توزيع

حف

ْ °°
قف مع أصدقائك أو أسرتك ،واستخدم األشياء التي حولك
ليك تعيد تصوير املشهد الظاهر يف الصورة هنا ،أو يف أي
مكان يف املتحف.

©

ف برانيل
حف رصي
مت

 -جاك

شيراك،

اطلب من أحدهم أن يأخذ صورة لكم جميعاً.
° °بعد ذلك،
ْ
ال تنسوا أن تقولوا :شكراً ،أو  thank youأو !merci
إيزيدور فان كينزبرغن ()1905-1821
باري ،راقصان محاربان

بايل ،إندونيسيا1866-1865 ،
صورة مطبوعة عىل ورق حميض
باريس ،متحف رصيف برانيل -جاك شيراك

6

7

تصوير العالم اخلارجي

املستكشفون يوثّقون العالم

ارحتل كثريٌ من املصورين الغربيني إىل بلدان بعيدة ،واستخدموا التصوير للتوثيق وجمع املعلومات عن شعوب
وثقافات وأماكن مختلفة .كانت مرص وجهة محبوبة جدا ً
ْ
سحرت األوروبيني لزمن طويل.

هل تعلم؟

صمم أحد
كان فريدريك أوغست بارتولدي حنّاتا ً أيضاً .وقد
ّ
أشهر املعالم الوطنية التي نعرفها اليوم.
حنت من هذه التماثيل الثالثة؟
هل تستطيع أن حتزر أيّ واحد
َ

1

2

3

استُخدم التصوير الفوتوغرايف منذ مدة طويلة من أجل توثيق األماكن يف العالم.
° °حني تسافر ،هل تص ّور الناس أم األماكن؟ أم أنك تصور كليهما؟

© املكتبة

الوطنية الفر

نسية ،باريس

° °ما الذي يلفت انتباهك أكرث من أي يشء آخر؟

أوغست بارتولدي ()1904-1834
املنية
لبنان1857-1855 ،
ّ
مملح
صورة مطبوعة عىل ورق
باريس ،املكتبة الوطنية الفرنسية

وث ّ ْق متحف اللوفر �أبوظبي
ْ
وثق متحف اللوفر أبوظبي من اخلارج بتصوير املالمح املعمارية
املختلفة حتت القبة وغيرها من املساحات.
ُ
ثم اصنعْ لوحة كوالج من الصور التي أخذتها.

اإلجابة)3( :

8

9

تصوير العالم اخلارجي

املستكشفون املُثقلون باألحمال!
يف القرن التاسع عرش ،عندما كان املص ّور الفوتوغرايف مييض يف رحلة استكشافية ،مثل استكشاف مواقع أثرية،
كان عليه أن يأخذ مع ّدات تزن مئات الكيلوجرامات.

هل تعلم؟

القرص الكبري  /صور متحف رصيف

يف عام  ،1860استأجر كلود جوزيف لو ديزيريه
حماال ً لنقل املعدات من أجل تصوير هذا
شارناي ّ 40
القرص من قصور شعب املايا يف أوشمال يف املكسيك.

شيراك ،توزيع رابطة املتاحف الوطنية -

اقرت ْب وانظرْ

© متحف رصيف برانيل  -جاك
برانيل  -جاك شيراك

الصور الفوتوغرافية السالبة الضخمة للغاية واملوجودة يف هذه
القاعة ،تب ّين أن املع ّدات التي استُخدمت أيام التصوير الفوتوغرايف
املبكرة كانت كبيرة وثقيلة.

�أعد الرتتيب

ديزيريه شارناي ()1915-1828
قرص احلاكم يف أوشمال
يوكاتان ،املكسيك ،يونيو 1860
تركيب صورتني مطبوعتني عىل ورق حميض
باريس ،متحف الرصيف برانيل  -جاك شيراك

كلمة
ذكية

إن تط ّور التصوير الفوتوغرايف مثري للدهشة بدءا ً باملع ّدات املستخدمة.
هل تستطيع أن ترتّب الكاميرات التالية ترتيبا ً زمنيا ً
ابتداء من القرن التاسع عرش حتى يومنا هذا؟
ً

الصورة الفوتوغرافية السالبة هي صورة تظهر عادةً عىل رشيط أو صفيحة من فيلم
بالستييك ش ّفاف ،تظهر فيه األجزاء الفاحتة من اجلسم املص َّور داكنة ،بينما تظهر
األجزاء الداكنة فاحتة .تُستخدم األلواح السالبة عادةً من أجل إنتاج صور موجبة عىل
ورق التصوير.
(أ)
اإلجابة:

هـ ()1860

د ()1925

أ ()1980

جـ ()2006

ب (اليوم)

10

(ب)

(جـ)

(د)

(هـ)

11

ّ
محيل
انتشا ٌر

رمز السلطة

محاط مبظاهر الرفا ِه َية ،من قبل املص ّور الفوتوغرايف الهندي
تم تصوير هذه الصورة ملهراجا (ملك عظيم)
ٍ
ً
الال دين دايال .وقد جرت العادة أن يأخذ املص ّور صورا ملختلف األرس احلاكمة يف البالد.

هل تعلم؟

أصبح الال دين دايال مشهورا ً بفضل الصور التي أخذها
ألثرياء وأعيان املجتمع الهندي .كما ص ّور مناظر طبيعية
ومعالم محل ّية ،إضافة إىل الصور الشخصية.

اقرتب
وانظر

أمعن النظر يف األشياء الظاهرة مع املهاراجا.
° °ماذا تقول هذه األشياء عنه ،يف رأيك؟

©

املكتبة الوطنية الفرنسية ،باريس

° °أي األشياء ستختار ليتم عرضها يف صورة
شخصية لك؟

12

الال دين دايال ()1905-1844
صورة شخصية للسيد براتاب سينغ ،مهراجا
أورشال مع حاشيته
الهند1882 ،
صورة مطبوعة عىل ورق حميض
باريس ،املتحف الوطني للفنون اآلسيوية-
غيميه

تخيّ ْلالألوان!

ُ
أ ِخذت هذه الصورة يف وسط الهند ،وتُعرف هذه املنطقة
بأقمشتها املل ّونة وطبيعتها اجلميلة .ومع ذلك ،فالصورة هنا
بال ألوان ،ولو التقطت هذه الصورة بتكنلوجيا اليوم ،لكانت
األلوان واضحة ونابضة باحلياة.
° °استخد ْم تطبيقات و"ال ِفلترات" ( )filtersاملختلفة عىل هاتفك
الذيك لتعديل هذه الصورة ،وخت ّي ْل األلوان اجلميلة لهذا املشهد.

13

ّ
محيل
انتشا ٌر

املصوّر الفوتوغرايف يف اإلمبراطورية العثمانية
ب األرمن يف الرشق دورا ً
مهما ً يف تطوير التصوير الفوتوغرايف يف اإلمبراطورية العثمانية .وكانوا ميلكون
ّ
ِ
لع َ
استوديوهات للتصوير يف معظم مدن اإلمبراطورية ومرص يف نهاية القرن التاسع عرش .وأصبح اإلخوة
عبداهلل مشهورين عىل حنو خاص اللتقاطهم صورا ً شخصية للسلطان عبدالعزيز ،وهذا ما جعلهم املص ّورين
الرسميني يف القرص اإلمبراطوري.

انتشرت استوديوهات املص ّورين األرمن يف أبرز العواصم العربية
بعد عام  ،1915وبلغ هذا التطور ذروته يف القاهرة خالل
خمسينات القرن العرشين مع ازدهار صناعة السينما يف مرص.
ُ
هل متلك صورا ً عائلي ًة قدمية أ ِخ َذت يف استوديو للتصوير؟
ُ
وإذا كنت متلكها ،ففي أي مدينة أو بلد أ ِخ َذت؟

القرص الكبري  /صور متحف

اقرت ْب وانظرْ

رابطة املتاحف الوطنية -

عُرف األخوة عبداهلل أيضا ً بالصور التي ّ
متثل احلياة اليومية
يف العالم العثماين.

© متحف رصيف
برانيل  -جاك شيراك ،توزيع
ر
صيف برانيل  -جاك شيراك

° °هل تستطيع أن تصف ما جيري يف هذه الصورة؟

اإلخوة عبد اهلل (ناشطون بني  1858و )1900
الكالب السائبة يف القسطنطينية
القسطنطينية ،تركيا1880 - 1860 ،
صورة مطبوعة عىل ورق حميض
باريس ،متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك

14

هل تعلم؟

احلياة اليومية بالأبي�ض والأ�سود
ْ
التقط صورة َ
لك يف املعرض كجزء من نشاطك اليومي ،ثم
°°
استخد ْم تطبيقات هاتفك الذيك ليك حت ّولها إىل األبيض واألسود.
أخذت صورة باألبيض واألسود لنشاطك اليومي،
° °يف رأيك ،إذا
َ
فما املعنى املختلف الذي قد يعطيه ذلك للصورة؟

15

تصوير العالم

تصوير سكان أميركا األصليني يف واشنطن
حيتوي هذا األلبوم عىل صور مبعويث سكان أميركا األصليني إىل العاصمة واشنطن .وهذه الصور هي ملحاربي
شعب اليانغ ِتن ( )Yanktonوزعماء شعب السيوكس (.)Sioux

هل تعلم؟

كان لزعماء شعب السيوكس ،ومحاربي شعب اليانغ ِتن ،أسماء
عديدة متثل هويتهم بالنسبة إىل شعبهم ،وتعكس شخصيتهم
ومنجزاتهم عرب الزمن .وكان أحد أعظم زعماء السيوكس يدعى
الثور اجلاثم ،وهي ترجمة السمه األصيل تاتانكا إيوتاكيه بلغة الكوتا.
كان معروفا ً بالشجاعة واحلكمة العظيمتني بني شعبه.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

أنطونيو زينو شندلر ()1899-1823
الترقيم من األعىل ،ومن اليمني إىل اليسار:
( )1بيس شاو ا كني يان .رعد قافز
( )2يس ها هان سكا .قدم طويل
( )6-5بتي وا كان .بقرة الطب
الكسندر غاردنر ()1882-1821
( )4-3يس ها هان سكا .قدم طويل
واشنطن ،الواليات املتحدة1867 ،
صور مطبوعة عىل ورق حميض
باريس ،متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك

اقرتب
وانظر
° °أنظر جيدا ً إىل ثياب املحاربني والزعماء يف هذه الصور.
° °ما هي الصفات املشتركة املوجودة يف لباسهم؟

© متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك ،توزيع رابطة املتاحف الوطنية  -القرص الكبري  /صور متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك

° °هل تستطيع أن حتدد االختالفات؟
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أنطونيو زينو شندلر ()1899-1823
الترقيم من األعىل ،ومن اليمني إىل اليسار:
( )1تا تان كاو ا كان .الثور املقدّس
( )2زين تكا كني يان .العصفور الطائر
( )3ديلورييه
( )4تو يك يا كتي .القاتل األول
( )5نا جي وا كان .الشبح املقدّس
الدب ذو الصوت العايل
( )6ما تو هو تان كا.
ّ
واشنطن ،الواليات املتحدة1867 ،
صور مطبوعة عىل ورق حميض
باريس ،متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك

من �أنت؟

عرف بها؟
° °أيُّ منجزات أو فضائل أو صفات تو ّد أن ت ُ َ

° °لو أردت إضافة اسم آخر إىل اسمك ،تصف به نفسك،
فماذا سيكون؟
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قيود الرؤية
املستحيالت

تظهر هاتان الصورتان سكانا ً أصليني يرقصون يف بوغادجيم ،وهي قرية تقع عىل الساحل الشمايل
لغينيا اجلديدة.

هل تعلم؟

متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك ،توزيع رابطة املتاحف الوطنية  -القرص الكبري /
صور متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك

اعتقد املص ّورون الفوتوغرافيون األوائل أن التصوير
الفوتوغرايف سيتيح لهم عرض كل ما تراه أعينهم .غري أن
هذا التصوير البدايئ كان له حدود .وملا وُلِ َد الفلم السينمايئ
كشف أخيرا ً عن إمكانية التقاط احلركة.
يف عام ،1895
َ

©

اقرتب
وانظر

ّ
ختص حادثة
° °هل تعتقد أن الرقصة املوثقة يف هذه الصورة
مع ّينة ،أم هي مشهد من احلياة اليومية؟
ما الذي يساعدك عىل تشكيل رأيك؟

ارق�ص هنا وهناك
ْ

° °كيف ميكنك أن تص ّور أحدهم وهو يرقص؟

° °استخد ْم نظام التتابع الرسيع ( )burstعىل كاميرا هاتفك
الذيك ليك تأخذ عددا ً من الصور حلركات الرقص التي يؤديها
صديقك ،أو أحد أفراد أسرتك.

©

متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك ،توزيع رابطة املتاحف الوطنية  -القرص الكبري /
صور متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك

بيرنار هاغن ()1919-1853
رقصات السكان األصليني لقرية بوغادجيم ،خليج أسطرالب،
بابوا غينيا اجلديدة1895-1893 ،
صورة مطبوعة عىل ورق مصقول بكلوريد الفضة
باريس ،متحف رصيف برانيل  -جاك شيراك

° °انظر إىل ما جيري يف هذه الصور.
هل تتحرك األشياء حركة بطيئة أم رسيعة؟
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ذكريات من زيارتي
ملتحف اللوفر �أبوظبي

20

21

معلومات عامة

يتم تقديم األنشطة التعليمية بالعربية والفرنسية واإلجنليزية
األحد والثالثاء واألربعاء واخلميس ابتدا ًء من الساعة  9:30صباحاً.
يغلق املتحف يوم اإلثنني.
اتصلوا بنا!
مركز االتصال+971 600 56 55 66 :
قسم التعليم يف متحف اللوفر أبوظبي:
education@louvreabudhabi.ae

تابعونا غرب مواقع التواصل االجتماعي:

أو زوروا موقعنا عىل االنترنتwww.louvreabudhabi.ae :

املعرض برعاية

