بعدما التقيت الفنانني ،اختتم مغامرتك بعمل فني مستوحى
من أساليبهم الفنية.

نهـارك سعيد!

مرحبا بك يف معرض لقاء يف باريس !
ً

أنت اليوم فنان صغري سيرجع بالزمن إىل بداية القرن العرشين
معا يف باريس.
لريى كيف كان الفنانون يعيشون ويعملون ً

ل ـ ـق ـ ــاء
يف باريس

أىت إىل باريس ،من جميع أحناء أوروبا وبقية العالم ،فنانون مثل
كوبكا وبيكاسو وشاغال وموديلياين ،ليعملوا ويبتكروا أساليب
جديدة يف التصوير والنحت .كان ذلك حيدث يف ثالثة مواقع
باريسية رئيسة“ :مومنارتر” ،و“الروش” ،و “مونبارناس” ،حيث
معا ويتعلمون من بعضهم البعض.
يعملون ً

بيكاسو وشاغال وموديلياين وشركاؤهم
()1939-1900

خالل هذه املغامرة ،سوف تلتقي بعض هؤالء الفنانني وتتعلم
املزيد عن تقنياتهم الفنية.

ّ
تعلم واستمتع ،و َدع شرارة اإلبداع تلهم عملك الفني النهايئ.

خريطـة للـزوار الصغـار

أهــ ًل بك!

األجوبة:
.1استخدام اللون األصفر يف هذه اللوحة ال يشبه
الواقع .اللون هنا هو انعكاس ملا كان يشعر به
كوبكا أثناء رسمها.
 .2يف هذه اللوحة ،رسم بيكاسو طفلة تلعب بطوق.

.3يف هذه اللوحة ،رسم شاغال والده.
.4اعتاد موديلياين عىل رسم عيني الشخص بشكل
كامل إذا كان يعرفه جيداً.
"حني أعرف حقيقتك ،سأرسم عينيك".

Pablo Picasso, Young girl with a hoop, 1919 © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
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مونبارناس
الروش

أنظر إىل الرقبة الطويلة
والعينني لهذه السيدة.
أحيان ًا ،أرسم عي َني
الشخص من دون حدقات.
ملاذا أفعل ذلك برأيك؟

يف أثناء ا
حلركة البدائية ،استلهم
الف
نانون األوروبيون احلداثيون
الكثري
من الفنون البدائية اآلتية
من أما
كن مثل أفريقيا ،وجنوب
املح
يط الهادي ،وإندونيسيا.

الرسيالية هي شكل من أشكال
الفن يستكشف األحالم وعوالم
اخليال .يظهر الناس واألشياء يف
الفن الرسيايل بألوان غري معتادة،
حتى أنهم أحيان ًا يطفون أو
يرقصون.

Marc Chagall, The Father, 1911 © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP © ADAGP, Paris, 2019
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مرح ًبا! أنا سعيد ج ًّدا مبقابلتك.
أنا مارك شاغال .تلعب األحالم
وذكريات الطفولة دورًا ها ًّما يف فني.
كنت أستمتع دامئ ًا مبراقبة الناس وهم
ميضون يف روتينهم اليومي ،وهو ما
ستراه يف لوحايت التي تشبه األحالم.
إنها خيالية !

أعترب ُ هذه
اللوحة شخصية
للغاية.
هل ميكنك أن
حتزر من يكون؟

شا

"بوجنورنو"! نهارك سعيد!
اسمي أميدايو موديلياين.
أشته ُر بلوحايت ومنحوتايت التي
تشبه األقنعة البدائية .أحب
استخدام خطوط بسيطة للوجه،
بعيون لوزية الشكل ورقاب
ووجوه مشدودة.

انظر إىل كل األشكال املختلفة التي
استخدمتُها يف هذه اللوحة.
ما هي األشكال التي تراها؟ هل ميكنك
أن حتزر ماذا كنت أحاول أن أرسم؟

غال

كا

فـي لوحايت ،تلعب األلوان
الدور األهم .هذا أمر تعلمتهُ
من احلركة الوحشية.
ملاذا تع ّد لوحتي هذه غري
واقعية؟

كاسو
بي

Frantisek Kupka, The Yellow Scale, 1907 (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI,
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مرحبا ً! اسمي فرانتيشيك كوبكا.
أنا أشتهر باستخدام األلوان للتعبري
عن انفعااليت بدال ً من إظهار األشخاص
واألشياء كما هم يف الواقع.
ـيس ذل ــك غريبا ً وم ـم ـت ـع ـاً؟
أل ـ َ

الوحشية :هي أسلوب فني يعرب
عن املشاعر من خالل استخدام
غري معتاد لأللوان .الكلمة نفسها
جاءت من " ،"FAUVEالتي تعني
"وحيش" بالفرنسية.

التك
عيبية هي نوع من أنواع الفن
يس
تخدم أشكاال ً هندسية بسيطة
لي
عر
ض عاملنا ثاليث األبعاد عىل
سطح ذي ب ُعدين.

أنت هنا! أنا بابلو بيكاسو.
ُ
أردت أن أرسم بشكل
لطاملا
مت نفيس أن
مختلف ،لذا فقد ع ـ ــلَّ ُ
أرسم باستخدام خيايل ،كأنني طفل.
غالبا كما لــو أنها قد
تبدو لوحايت
ً
فُ ِّككت إىل أشكال هندسية صغيرة.

