ِّ
دلـيـل املعـلـمـني

ِّ
دلـيـل املعـلـمـني
صمم هذا الدليل ليساعد املعلمني عىل
التخطيط جلولة ذاتية يف املعرض العاملي،
كجزء من زيارتهم املدرسية إىل متحف
اللوفر أبوظبي .يهدف الدليل إىل تعزيز
التعلم من خالل قدرات الطالب عىل
املالحظة والتحليل والتواصل والتفكري
معدة
النقدي .أنشطة قاعات العرض
َ
لتناسب مختلف الفئات العمرية واملناهج
الدراسية ،كما حنثك عىل تعديلها والبناء
عليها لتالئم احتياجات فصلك الدرايس.

عن املعرض

لقاء يف باريس :بيكاسو وشاغال وموديلياين
وشركاؤهم ()1939-1900
بالتعاون مع مركز بومبيدو ،يركز هذا املعرض عىل
املساهمات الرئيسة لفنانني أجانب يف املشهد الفني
يف باريس خالل النصف األول من القرن العرشين.
املجموعة املكونة من  85عمل فني تقدم شخصيات
هامة ،من بينها بيكاسو وكوبكا وشاغال وموديلياين،
وتكشف عن ثراء التبادالت والتأثيرات املشتركة بني
هؤالء الفنانني القادمني من خلفيات متنوعة.

أسئلة عامة
استعرض هذه األسئلة مع طالبك.
شجعهم عىل املالحظة عن قرب ،وقراءة
البطاقات التعريفية لألعمال الفنية،
ملساعدتهم عىل إجابة تساؤالتهم.
ّذكر طالبك بأنه ال توجد إجابات خاطئة أو
بناء
صائبة ،لكن من املهم أن يؤسسوا إجاباتهم ً
عىل ما يرونه ويالحظونه يف األعمال الفنية.

• ما هي بعض األساليب الفنية التي يمكنك
أن تراها في هـذا المـعرض؟
َ
ظهــرت؟
• كيف

• بـرأيك ،ما الذي أثـر في فناني ذلك العصر؟
• ماذا أ رادوا أن يُـقـدموا ويمثـلوا؟
• ما هي المواد التي استخدموها؟

األنشطة

تستند األنشطة يف هذا الدليل عىل مجموعة
منتقاة من األعمال الفنية ،وهي مالمئة ملختلف
من الفئات العمرية واملوضوعات .ميكنك أن
تعدل األنشطة لتالئم منهجك الدرايس وأهدافك
التعليمية .تقدم األعمال الفنية جوانب مختلفة
من فنون النصف األول من القرن العرشين يف
باريس ،ومدخالً إىل العديد من األنشطة التي
ميكنك طرحها يف قاعات املتحف وعند العودة إىل
الفصل الدرايس.

ِّ
دلـيـل املعـلـمـني
لقاء يف باريس :بيكاسو وشاغال وموديلياين وشركاؤهم ()1939-1900
مرحبا بكم يف معرض لقاء يف باريس :بيكاسو وشاغال
ً
وموديلياين وشركاؤهم ( ،)1939-1900وهو املعرض العاملي
السابع يف متحف اللوفر أبوظبي .يركز املعرض عىل املساهمات
الفنية العديدة لفنانني أجانب يف املشهد الفني البارييس
خالل النصف األول من القرن العرشين ،موضحا ً اعتبار
باريس ،عىل نطاق واسع ،عاصمة الفنون يف ذلك الوقت.
جمع مركز بومبيدو  85عملًا فن ًّيا لتقديم فنانني مهمني
وشخصيات مؤثرة ،ومتثيلهم يف املعرض ،مثل بيكاسو وفان
دوجنِن ودولوناي وموديلياين .اللوحات واملنحوتات والصور
الفوتوغرافية متثل التبادالت والتأثيرات املشتركة بني هؤالء
الفنانني الكبار ،الذين أتوا من خلفيات متعددة.
شائعا يف ذلك
مفهوما
يعكس معرض لقاء يف باريس
ً
ً
الوقت ،كان ي ُعرف بـ“مدرسة باريس” ،وهو مصطلح ظهر
للمرة األوىل يف مقال صحفي عام  .1925يشري املفهوم إىل
عديد من احلركات الفنية يف الفن احلديث ،مثل الوحشية
والتجريد والتكعيبية والسوريالية والبدائية ،باإلضافة إىل
الفنانني الذين انتجوا أعماال ً فنية حددت سمات عصرها
بني أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين.
تعكس فكرة مدرسة باريس ً
أيضا التبادل والتأثري والتوسع
الفني الكبري داخل باريس بني  1900و ،1939كنتيجة
لوجود فنانني كبار من جميع أحناء أوروبا ،مبا يف ذلك روسيا
وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وبلدان أخرى .خالل هذه الفترة،
أقام عديد من هؤالء الفنانني يف باريس هربًا من الظروف
االجتماعية والسياسية يف بلدانهم األصلية ،التي صعَّ بت
عليهم ممارسة فنونهم حبرية.

من خالل عرض أعمال كبار الفنانني ،ومن ضمنهم بيكاسو
وشاغال وموديلياين وكوبكا وبرانكوزي ،تعكس قاعات
املعرض رحلة عرب باريس القرن العرشين ،مسلط ًة الضوء
عىل السياق اجلغرايف لألعمال واحلركات الفنية داخل أحياء
املدينة .اجتمع عديد من هؤالء الفنانني الكبار وأوجدوا
أجواءهم اخلاصة يف املدينة ،ليس فقط يف ورشاتهم الفنية
ولكن ً
أيضا يف مقا ٍه مثل “ال روتوند” و“ال كوبول”.

فرانتيشك كوبكا

أقراص نيوتن .رسم متهيدي للوحة مقطوعة بلونني.
1912-1911

العمل الفني 1 #

František KUPKA Disks of Newton. Study for Fugue in Two Colours 1911-12 Oil on canvas © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost © ADAGP, Paris, 2019

مناسب للحلقات  1و2
املواد الدراسية ذات الصلة :العلوم والرياضيات والفنون البرصية

عن كوبكا:
ول ـ ــد فـ ــرانتــيشك كوبــكا عــام
 1817يف أُبوتشنو ،اجلمهورية
التشيكية .انتقل إىل فيينا بعد
أن درس يف براغ ،قبل أن يستقر
أخيرا ً يف باريس ،حيث رسم
بأسلوب رمزي .عمل أيضا ً كفنان
للرسوم املصورة ،ناشرا ً العديد
من الرسوم ساخرة .عاد بعد
خدمته يف احلرب العاملية األوىل
إىل أحباثه عن اللون واحلركة،
وتوىل منصبا ً
تعليميا يف براغ.
ً
عُرضت أعمال كوبكا يف معرض
“التكعيبية والفن التجريدي” يف
متحف نيويورك للفن احلديث،
عام .1936
التجريد
هو الفن الذي ال يسعى إىل
تصوير الواقع امللموس أو
التلميح إليه (أمثلة :شخص
أو مكان أو يشء) ،والذي
يستخدم األلوان ،واخلطوط
واخلامات كموضوعات حبد ذاتها.

František KUPKA Disks of Newton. Study for Fugue in Two Colours 1911-12
Oil on canvas © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais /
Bertrand Prévost © ADAGP, Paris, 2019

العمل الفني 1 #
اسأل طالبك:

1
ما هي األلوان المستخدمة؟ أي منها
 2يتكامل بعضه مع بعض؟

صف ما تراه .كيف بُنيت هذه اللوحة؟

فرانتيشك كوبكا

أقراص نيوتن .درسم متهيدي للوحة مقطوعة بلونني.
1912-1911
عن العمــل الفني
يستـكـشــف كــوبكا يف هذا العمل اإلمكانات التي
تتيحها األلوان والدوائر الستحداث طرق جديدة
يف الرسم ،تعتمد عىل انفعاالت املشاهد وحواسه،
مثل البرص والصوت.
األهداف
يكتشف الطالب احلركة الوحشية ودور األلوان يف
إبداع أسلوب فني جديد.
توجه إىل أساطني األلوان :من الوحشية إىل التجريدية
واحبث عن هذه اللوحة.

عرِّف طالبك عىل األلوان (عىل سبيل املثال :األلوان
األولية والثانوية ،األلوان املكملة ،األلوان الدافئة
والباردة ،عجلة نيوتن لأللوان).
احبث عن كيفية استخدام فناين القرن التاسع عرش
وأوائل القرن العرشين لأللوان.
فرس كيف أدى استخدام الفنانني التقني للون إىل
ظهور احلركة الوحشية.

3
ماذا كنت لتضيف إلى هذه اللوحة ولماذا؟
4
كيف ترتبط هذه اللوحة بعجلة نيوتن
لأللوان؟

نشاط قاعة العرض :
• اطلب من طالبك أن ينظروا إىل عدد من
اللوحات يف القاعة.
جميعا وكيف
بينها
مشترك
•اسأل عما هو
ً
استخدمت فيها األلوان.
•قسم طالبك إىل مجموعتني ،ولتركز كل
مجموعة عىل واحدة من لوحات كوبكا
التجريدية.
•اطلب من كل مجموعة أن جتهز وصفًا مكتوبًا
شخصا
للعمل الفني ،كما لو كانوا خياطبون
ً
ليس بوسعه أن يرى اللوحة.
•استخدم األسئلة التالية للمساعدة يف إرشاد
املجموعتني:
• إذا كان عليكم اختيار ثالث كلمات مرتبطة
بهذه اللوحة ،ما هي الكلمات التي
سيختارونها؟
• ما هو رأيهم يف هذه الكلمات والعبارات:
“ساكن ،لكنه نشيط”“ ،عنيف وهادئ”،
“نابض”؟

نشاط الفصل الدرايس:
عجالت األلوان
• عرف الطالب إىل عجلة نيوتن لأللوان.
•وضح لهم أنهم سوف يصنعون عجالت
األلوان ليشاهدوا تأثيرات األلوان الدافئة
والباردة ،واالختالفات بينها.
•وزع عليهم دوائر مبقاسات مختلفة كقوالب
يرسمون حولها.
•ارسم ثالث دوائر كبيرة مبقاسات مختلفة عىل
قطعة من الورق .ارسم دوائر أصغر محصورة
داخلها .ارسم بعد ذلك ًّ
خطا يعرب منتصف
كل دائرة كبيرة.
•امأل أقسام إحدى الدوائر بألوان دافئة،
والثانية بألوان باردة واألخيرة بألوان مكملة.
تأكد من استخدام عجلة األلوان كدليل.
ً
بعضا عىل
•اخرت األلوان التي تُقابل بعضها
عجلة األلوان ،وضع بعضها يف مواجهة بعض
فـي دائرتك الثالثة.
•أنظر إىل األلوان التي اختارها الطالب لعجالت
األلوان اخلاصة بهم ،وكيف تعمل معا ً بالتضاد
أو االنسجام.
موضوعات مقترحة للبحث:
• الفن التجريدي
• احلركة الوحشية
• اكتشافات نيوتن يف األلوان
• العالقة بني األلوان والعواطف

العمل الفني 2 #

بابلو بيكاسو

امرأة جالسة عىل كريس
1910

مناسب للحلقات  1و 2و3
Pablo PICASSO Woman Seated in an Armchair 1919 Oil and sand on canvas © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP © Succession Picasso 2019

املواد الدراسية ذات الصلة :الرياضيات والفنون البرصية

عن بيكاسو:
ولد بابلو بيكاسو يف ملقا ،إسبانيا ،عام .1881
تدرب يف مدريد وبرشلونة ،ووصل إىل باريس يف
 .1901رسم بيكاسو “آنسات أفينيون” يف عام
 ،1907وهو العمل الذي أدى إىل التكعيبية.
عاد إىل التشخيص التقليدي بشكل أكرب يف أثناء
احلرب العاملية األوىل .يُعترب واح ًدا من أعظم فناين
القرن العرشين.
احلركة التكعيبية:
حركة فنية رائدة من أوائل القرن العرشين،
أحدثت انفصاال ً عن التقاليد الفنية األوربية .حاول
الفنانون ،من خالل التكعيبية ،أن يقدموا العالم
ثاليث األبعاد عىل أسطح ذات بعدين ،باستخدام
زوايا نظر متعددة يف وقت واحد.

 Pablo PICASSO Woman Seated in an Armchair 1919 Oil and sand on canvas © Philippe MigeatCentre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP © Succession Picasso 2019

العمل الفني 2 #
توجه إىل التكعيبيون األجانب
واحبث عن هذه اللوحة.
اسأل طالبك :

1
 2كيف تظهر لك مالمح الشخصية؟
هل تبدو الشخصية في هذه اللوحة
3
مسطحة؟ أم أن هناك كثير من
ماذا تمثل اللوحة؟

بابلو بيكاسو

امرأة جالسة عىل كريس
1910
عن العمل الفني
متثل هذه اللوحة التعاون الوثيق بني بيكاسو
وجورج براك ،الذي تصدى ملشكلة ظلت حتكم
التكعيبية للسنتني التالينت :الواقع ثاليث األبعاد
عىل سطح حيوي بعدين فقط.
حني يتم تفكيك حجم الشخصية يف اللوحة إىل
قطع عديدة ،تقل تفاصيلها يف اللوحة .لذا ،تنتقل
لوحة بيكاسو إىل أشكال تتباعد عن الواقع باجتاه
التجريد.
األهداف
يكتشف التالميذ التكعيبية وأعمال بيكاسو.

4
5

الطبقات والعديد من الجوانب؟

ماذا كان بيكاسو يحاول أن يقول،
من وجهة نظرك؟
ما هو أفضل شيء في هذه اللوحة؟

نشاط داخل قاعة العرض:
• اطلب من طالبك أن ينظروا إىل كل اللوحات
املوجودة يف القاعة.
• ما هي القواسم املشتركة بينها؟
• ما هي األشكال الهندسية املستخدمة
فيها ؟
• احبث عن لوحتني لهما املوضوع نفسه:
“الفتاة والطارة” لبابلو بيكاسو ،و”الطفلة
والطارة” ملاريا بالنشارد.
• كيف تشبه الفتاة يف كل من اللوحتني
األخرى أو ختتلف عنها؟

نشاط الفصل الدرايس:
صورة ذاتية تكعيبية
•عرف الطالب عىل أعمال بيكاسو واحلركة
التكعيبية.
•اطلب منهم اختيار صيق ليتم تنفيذ صورة
ذاتية له.
•وضح لهم أنهم سوف يلتقطون  6-5صور
للصديق تُظهر جوانب مختلفة من وجهه.
•  اطبع الصور وقص كل واحدة إىل قطع
عشوائية بأشكال هندسية.
•  رتب القطع حبيث متثل الوجه من زوايا نظر
متعددة ،وألصقها حني تصبح جاهزة.
•  اعرضوا األعمال وتشاركوا آراء بعضكم
موضوعات مقترحة للبحث
• التكعيبية
• مبنى باتو-الفوار ومومنارتر
• أعمال بيكاسو بعد التكعيبية

العمل الفني 3 #

أميدايو موديلياين
رأس امرأة
1912

Amedeo MODIGLIANI Woman’s Head 1912 Stone © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP Domaine public

مناسب للحلقات  2و3
املواد الدراسية ذات الصلة :الفنون البرصية ،التاريخ ،الرياضيات

عن موديلياين:
ولد أميديو موديلياين يف ليفورنو ،إيطاليا ،عام
 .1884درس يف فلورنسا والبندقية ،ومن بعدها
انتقل إىل باريس ،ليستقر يف مومنارتر .يف عام
 ،1909أصبح صديقًا للفنان كونستانتني
برانكوزي وانتقل إىل مونبارناس ،حيث حنت
مرسما يف ال روش ،ليعود
احلجر .الحقًا ،اختذ
ً
إىل الرسم بسلسلة من الصور الذاتية.
احلركة البدائية:
اهتمام فناين احلداثة األوروبيني األوائل مبا كان ي ُطلق
عليه “الفن البدايئ” ،والذي يضم الفن الق ََبيل من
أفريقيا ،وجنوب املحيط الهادي وإندونيسيا.

اجته إىل أميدايو موديلياين وفنانو حي مونبارناس
وحرض طالبك.

Amedeo MODIGLIANI Woman’s Head 1912 Stone © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP Domaine public

أخرب الطالب أنهم عىل وشك رؤية عمل فني
للفنان موديلياين بعنوان «رأس امرأة» ،ي ُظهر
وجه امرأة.
امنح الطالب بضع دقائق ليكتبوا تصوراتهم
عما سيكون عليه العمل الفني .
نشاط قاعة العرض:
• أرشد املجموعة إىل قاعة العرض لينظروا
معا إىل العمل الفني.
ً
• ناقشوا يف ثنائيات أوجه التشابه
واالختالف بني املنحوتة وتوقعاتهم.
اسأل طالبك :

أميدايو موديلياين
رأس امرأة
1912

عن العمل الفني
تُظهر هذه املنحوتة اهتمام موديلياين مبا يسمى
الفن “البدايئ” ،مثل الفنون القبلية كمن أفريقيا
وجنوب املحيط الهادئ وكمبوديا وإندونيسيا.
اخلصائص املشتركة ألعمال موديلياين النحتية هي
التماثل والتكرار والصقل.
األهداف
يكتشف الطالب أسلوب موديلياين املميز
ويكتسبون معلومات حول البدائية وأثرها عىل
الفن الغربي احلديث.

1
ما هي المادة المستخدمة في صنع
 2هذه المنحوتة؟
ماذا ترون؟

3

هل من األفضل النظر إليها من
األمام؟ من الجانب؟ الخلف؟

4

إذا أردت أن تصف هذا العمل الفني
لصديق ،ماهي الكلمات التي قد
تختارها؟

5

ماذا قد تضيف إلى هذا العمل الفني
ولماذا؟

العمل الفني 3 #
نشاط الفصل الدرايس:
صورة ذاتية مستوحاة من موديلياين
أجر حب ًثا عن حياة موديلياين وفنه.
• ِ
•عرف الطالب عىل األسلوب املتفرد للفنان
وكيف ألهمته الفنون البدائية.
•وضح للطالب أنهم سيُنتجون صورة ذاتية
مستوحاة من أسلوبه.
•ناقش أبعاد مالمح الوجوه يف لوحاته ،وقارن
االختالفات مثل الرقبة املمتدة ،واألعني
اللوزية ،واألنوف املمتدة التي يتفرد بها
أسلوبه.
•وزع أوراقا ً مبقاس  A4عىل الطالب.
اطو الورقة طوليا ً باملنتصف ،ثم اطوها
• ِ
بالنصف مرتني أخريني لتصنع شبكة من
مثانية مربعات.
•أخرب الطالب أن العينني جيب أن تكونا أقرب
إىل أعىل الرأس ،والفم أقرب إىل أسفله،
واألنف ممت ًّدا.
•أضف تفاصيل الوجه األخرى مثل احلاجبني
والشعر وقطع الزينة.
•اطلب من الطالب أن يشاركوا عملهم الفني
مع زميل وأن يتناقشوا معه حول العمل.
موضوعات مقترحة للبحث:
• الفنون البدائية
• لوحات موديلياين

ِّ
دلـيـل املعـلـمـني
املصطلحات

• الفن التجريدي :فن ال حيوي أشياء ميكن التعرف إليها
من العالم الواقعي.
• احلركة البدائية :اهتمام فناين احلداثة األوروبيني األوائل
مبا كان يطلق عليه “الفن البدايئ” ،والذي يضم الفن
الق ََبيل من أماكن مثل أفريقيا ،وجنوب املحيط الهادي
وإندونيسيا.
• احلركة الوحشية :بدأت عام 1905من قبل مجموعة
من الفنانني الذين يرسمون بألوان زاهية للتعبري عن
مشاعرهم.
•احلركة التكعيبية :حركة بدأت يف عام  1907حيث
حاول الفنانون من خاللها أن يقدموا العالم ثاليث األبعاد
عىل أسطح ذات بعدين ،باستخدام زوايا نظر متعددة يف
وقت واحد.

• احلركة األورفية :هي حركة فنية فرنسية تستخدم اللون
واألشكال التجريدية بتناغم .وقد ألهمتها التكعيبية.
• عجلة نيوتن لأللوان :هو شكل يعرض األلوان يف دائرة
ليساعدنا عىل رؤية العالقة بينها ،وقد ُ
صنعت وفقًا
لنظرية األلوان للسري إسحاق نيوتن.
• التماثل :خاصية وجود أجزاء متطابقة من حيث احلجم
أو الشكل عىل جانبني متطابقني.
• التكرار :عنرص فني يتكرر بشكل منتظم ،مثل الوحدات
الزخرفية.

قراءات مقترحة:
العناوين التالية متوفرة يف متجر اللوفر أبوظبي.
ميكن استخدام هذه املوارد كإضافة لزيارتكم ملعرض
لقاء يف باريس.
• T he Boy Who Bit Picasso – Antony Penrose
• Sonia Delaunay: A Life of Color – Cara
Manes, illustrated by Fatinha Ramos
• The Three Musicians: A Children’s Book
Inspired by Pablo Picasso – Veronique
Massenot & Vanessa Hié
• The Usborne Big Book of Colours
– • Draw Paint Print like the Great Artists
Marion Deuchars
– • 13 Modern Artists Children Should Know
Brad Finger
!• Splat! The Most Exciting Artists of All Time
– Mary Richards
• The Two Doves: A Children’s Book Inspired
by Pablo Picasso – Géraldine Elschner
– • Arts de l’Afrique : Trésors d’un continent
Gaëlle Beaujean-Baltzer

