رامبرانت
وفيرمري والعرص
الذهبي الهولندي

دعونا نذهب يف رحلة عرب الزمن تأخذنا إىل القرن السابع
ٌ
مجموعة من الفنانني الهولنديني جملة
عرش حني أهدتنا
جسدت هذه اللوحات
من اللوحات والرسوم الرائعة.
ّ
صور ذاتية
وشخصيات أسطوري ًة ،وتن ّوعت بني
حيوانات
ٍ
ٍ
ٍ
وصور خاصة بأشخاص آخرين .أبدع أصحابها يف التالعب
بالضوء والظل خللق أسلوبهم الف ّني الفريد يف زمن معروف
باسم العرص الذهبي الهولندي.
فلنكتشف عاملهم ،ولِنتع َّر ْ
ْ
ف عىل تلك الشخصيات التي
أثــارت اهتمامهــم.

مالحظة :إن محتوى هذا ُ
الك َتيِّب موجَّ ه إىل زوارنا الصغار غري أن ذلك ال مينع الكبار من االستمتاع به.

ارسم صورتك الشخصية

ت ََع ـ ـ َّرف إىل األمري روبرت من باالتينات،
أصغر أوالد فريدريك اخلامس،
ملك بوهيميا (جمهورية التشيك حالياً).

س َم الكثري من الفنانني صورا ً ذاتية وصورا ً ألشخاص آخرين.
رَ َ
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يان ليفنس ()1674-1607

برنسا وعمامة (صورة شخصية لألمري روبرت من باالتينات)
صبي يرتدي
ً

حنو 1631

ألوان زيتية عىل خشب

نيويورك ،مجموعة اليدن

حان دورك اآلن! ارسـ ــمْ صورتك الشخصية ،استخدم
ونس ْقها لتصمم زي ّك اخلاص مثل األمري روبرت.
امللصقات ّ

ب بالفن ــان رامبران ــت ف ــان راي ــن ،أحـد أشهر
رَ ِّح ْ
الرس ــامي ــن يف العرص الذهبي الهولندي.

الضوء والظل
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ينظر رامبرانت يف هذه الصورة الذاتية إلينا مباشرة.
الحظ كيف يطغى الظل عىل بعض أجزاء وجهه.
ملاذا يا ترى؟

حان دورك اآلن!
ظلل بعض أجزاء وجه
مستخدما
الشخصي ــة
ً
مصدر الضوء الذي
يوجد جبانبها.
رامبرانت فان راين ()1669-1606

صورة شخصية ذاتية بعينني مظللتني
1634
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كياروسكورو :مصطلح ي َُعبِّر عن توزيع الضوء والظل يف األعمال الفنية من أجل إضافة نوع من اخلداع البرصي
الذي جيعل الشخصية تأخذ شكال ثاليث األبعاد.

نصيحة :عندما تُع ّرض
اللوحة للضوء ،يصبح اجلزء
القريب من النور أكرث إشراقا ً
من اجلزء األبعد ،وبهذا يبدو
الوجه ثاليث األبعاد.
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خمن احليوان!
ظهرت أيضا ً يف هولنـ ــدا خ ــالل القرنني الساب ــع عرش
والثام ــن عرش حيوان ــات غريب ــة أخرى ألول مــرة.
اتبــع اإلشارة واعرث عىل احليــوان الذي جُ لب إىل هولنــدا.
إشارة
حيوان مرشق اللون جُ لب من أمريكا اجلنوبية إىل
هولندا .يعرف بأنه األكرث ذكاء يف فصيلته ،لقدرته عىل
تقليد كالم اإلنسان .ارسم احليوان عىل الغصن!

رامبرانت فان راين ()1669-1606
شبل يأخذ قسطا ً من الراحة
حنو 1642-1638

طبشور أسود ،طبشور أبيض معمق  ،وطالء رمادي رقيق ،عىل ورق بني منبسط
نيويورك ،مجموعة اليدن
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عُرضت األسود أمام اجلمهور يف
احلدائق الطبيعية يف هولندا بعد
جلبها يف سفن من شمال أفريقيا.
هل ميكنك العثور عىل منوذج
سفينة يف املعرض؟

اإلجابة :الببغاء.

اعرث عىل األشياء

ت ََع َّرف إىل ميني ــرفا ،إلهة احلرب والسالم واحلكمة
والفن ــون عند الرومــان.

تب ّينُ اخلوذة الذهبية يف هذه اللوحة أن مينيرفا هي إلهة
احلرب والسالم.
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إشارة 1
إنه طويل ،يصنع عادة من اخلشب و  /أو الفوالذ.
انتبه فقد يكون ثقيالً جـ ــداً.
إنه

إشارة 2
يشء خيبرنا أن مينيرفا كانت إلهة للحكمة أيضاً.
يف رأيك ،ما هو اليشء املوجود يف هذه اللوحة والذي
يدل عىل حكمة هذه اإللهة؟
إنه

إشارة 3
رامبرانت فان راين ()1669-1606

مينيرفا يف مكتبها
1635

أوراق! ترمز أوراق النبات إىل السالم!
يا ترى ،ماذا تلبس مينيرفا عىل رأسها لتدلنا عىل
أنها إلهة؟
إنه

ألوان زيتية عىل قماش
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األجوبة .1 :الرمح  .2الكتاب  .3إكليل الغار.

اكتشف الفوارق!

ت َع َّرف إىل الفنان جيرار داو.

تأمل الصورتني أدناه جيداً ،وحاول أن تكتشف الفوارق املوجودة بينهما.
تنس املساحة املحيطة بالفنان ،وكذلك التفاصيل الصغيرة املوجودة يف العمل الفني.
نصيحة :ال
َ
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جيرار داو ()1675-1613

صورة شخصية ذاتية مع لوح ألوان داخل كوّة
حنو 1665-1660

ألوان زيتية عىل خشب مقوّس
باريس ،متحف اللوفر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

األجوبة :جيرار داو خلف الكوّة ،لون القبعة ،الشعر ،العمود ،فرش الرسم ،الفراء عىل اجلانب األمين ،األشياء أمام الكوة.

الكوّة :شرفة صغيرة ختلق عمقا ً داخل اجلدار كما تُستخدم لعرض األشياء.

مبوافقة مجموعة اليدن بنيويورك

الرسامني
ت ََع َّرف إىل يوهانس فيرمري ،أحد أبرز
ّ
الهولنديني خـ ــالل الق ـ ــرن السابـ ــع عرش،
والذي اشتهر باستعمـ ـ ــال األلوان الزاهية يف
تصوير مشاهد احلياة اليومية.
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كان
فيرمري بارعا يف
استعمال األلوان.
الحظ كيف وظف اللون
األزرق الالزوردي يف
إحدى لوحاته.

يوهانس فيرمري ()1675-1632

امرأة شابة جالسة إىل آلة البيانو
حنو 1672-1670

ألوان زيتية عىل قماش
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استعمل فيرمري ً
أيضا ألوان ًا أخرى
مثل األصباغ احلمراء والصفراء.
هل ميكنك العثور عىل مكان
هذين اللونني يف كلتا اللوحتني؟
يوهانس فيرمري ()1675-1632

صانعة الدنتيل

حنو 1670-1669

ألوان زيتية عىل قماش ملصق عىل خشب
باريس ،متحف اللوفر

ي َُع ّد الالزوردي
صبغا ً أزرقا ً غامقا ً

باهض الثمن ،إذ كان
يستخ ـ ــرج من حج ـ ــر
الالزورد الثميـ ــن

امأل الفقاعات
تأمل الصورة املوجودة أدناه بعناية.
ماذا حيدث يا ترى؟
ت َخَ َّيل ما جيول يف خاطر الشخصية
أو ما ميكن أن تقول .امأل الفقاعة
املوج ـ ــودة يف الصورة بأفكارها
أو أقوالها.
بعد ذلك،أضف
ألوانـ ـا ً زاهيــة
إىل الصورة.

معلومات عامة
يتم تقديم األنشطة التعليمية بالعربية والفرنسية واإلجنليزية
ابتداء من الساعة  9.30صباحاً.
األحد والثالثاء واألربعاء واخلميس
ً
يغلق املتحف يوم اإلثنني.

اتصلوا بنا!

من هو فنانك املفضل يف هذا املعرض؟

صمم بطاقتك اخلاصة يك ترسلها إىل فنانك املفضل يف هذا املعرض .سنرغب حتما ً يف معرفة ما أعجبك من أعماله وملاذا.
َ

مركز االتصال+971 600 56 55 66 :
قسم التعليم يف متحف اللوفر أبوظبي:
education@louvreabudhabi.ae
تابعونا عرب مواقع التواصل االجتماعي@louvreabudhabi :

أو زوروا موقعنا عىل االنترنت:

www.louvreabudhabi.ae
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