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حوايل خمسينيات القرن التاسع العرش يف 1850، 
 من الرسامني لقبوا 

ٌ
تشكَّلت بفرنسا جماعة

 معارض 
َ
 عدة

ً
»باالنطباعيني«. وقد أقاموا معا

ما بني عامي 1874 و 1886. كانت المجموعة 
تمارس الرسم يف الطبيعة وبشكل عفوي أكرثَ 

 من مخطٍط 
ً
مما كانت ترسُمُه يف المرسم انطالقا

أويل. وكانت الموضوعاُت االنطباعية األساسية 
هي المناظرَ الطبيعية وَمشاهَد الحياة اليومية. 

ومن أشهُر الرسامني االنطباعيني هم كلود مونيه 
وأوغست رينوار وبول سزيان و ألفرد سيسيل 

وبريت موريزو.

 اكتشف نشأة وتطور جماعة الرسامني 
 االنطباعيني عرب سلسلةٍ من األنشطة الممتعة. 

ز أقالَمك الرصاص! لذا جهِّ

دعني أخربك...
قصة عن الحداثة

استخدِم قائمة المصطلحات 
يف آِخر الكتيِّب لتفهَم بشكٍل 

أفضل بعَض الكلمات المشار 
إليها بنجمة*.



نصيحة: استخدم 
المرسد لفهم كلمات 

معينة بشكل أفضل تم 
تميزيها بعالمة النجمة * 

داخل كتيبك.



 قائمة
المصطلحات

أكاديمية الفنون الجميلة
نِشئت يف 1648 لتدريب الفنانني 

ُ
 أ
ٌ
مدرسة

ووضِع أسس الرسم.

الحامل )مسند اللوحة(
حامل يستخدم لوضع اللوحة عليه.

رضبة الريشة أو "اللمسة"
الطريقة التي يتم بها وضع الطالء عىل 

السطح باستخدام الفرشاة.

رسم يف الهواء الطلق
 يف الخارج، يف الطبيعة، مع 

ُ
ذ

َ
عمل فني ينف

وجود الموضوع المختار أمامك.

الطبيعة الصامتة
رسم أو لوحة تركز عىل األشياء أو الكائنات 

الجامدة.

 االستيديو
مكاُن عمِل فنان.



تلَقى إدوارد مانيه وكلود مونيه كالهما 
 من النقد عندما ُعرضت لوحاُتهما 

ً
كثريا

عىل الجمهور. فقد رَسَم الفنانان بطريقةٍ 
جديدة، أكرثَ حداثة.

دعونا نلقي نظرة  عىل تفاصيل اللوحة. 
الحظ كيف تبدو وجوُه األشخاص ضبابية!

إدوارد مانيه
 / كلود مونيه

هل تعلم؟
 يف 

ً
أَن كلود مونيه رَسَم هذه اللوحة مبارشة
حديقتِه. ويك يستطيَع الرسَم عىل كامِل 

 واسعة يف األرض 
ً
سطح اللوحة، حفرَ حفرة

لوضِع الرسم فيها عىل مستوى العني

1 - كلود مونيه
 »نساء يف الحديقة«
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2 - إدوارد مانيه 
»الرشفة الصورة 
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 ذلك ِمن الوجوه التي رسَمها مانيه ومونيه.
ً
 منك مستوحيا

ً
 قريبا

ً
ارُسم نفَسك أو شخصا



الميُْل إىل المناظر 
الطبيعية

 للمصورين 
ً
إَن تصويرَ الطبيعة مهٌم جدا

الفوتوغرافيني وللفنانني االنطباعيني. 
وتتشابُه الموضوعاُت، مما يسهل مقارنة 

الصور الفوتوغرافية واللوحات.

لوي أدولف هامرِب 
دو موالر

»مزارع تحت الثلج، 
أرَجنتِيل«
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اسم الفنان 
لقب 
عام 

مواد 

هل تعلم؟
التقط نيسيفور نيبس أول صورة يف 

التاريخ يف فرنسا عام 1826

 إليجاِد عمٍل فني مشابِهٍ لها 
َ
استخدِم هذه الصورة

يف المعرض. اكتب عنوان العمل الفني وابحث عن 
أوجه التشابه واالختالف بينهما. 



انطباعات وطبيعة 
وفصول نحو عام 1874

 أثناء إقامته يف الريف، 
َ
رسم كلود مونيه هذه اللوحة

يف قريةٍ فرنسيةٍ صغرية اسُمها إتريتا. تبدو اللوحة 
، أليس كذلك؟

ً
 جدا

ً
باردة

اذا نظْرت بتمعن اىل المنظرِ الطبيعي، ستالحظ أن 
هناك عدة درجات من اللون األبيض!

 كلود مونيه,
»طائر الَعقَعق«
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ديدييجان

ضع قائمة باأللوان والظالل المختلفة التي تالحظها. 



1874: المعرض 
االنطباعي األول

يف عام 1874، وخالل المعرض االنطباعي 
األول، برزت بريت موريزو بسبب هذه 

 بني أم 
ً
 عاطفيا

ً
اللوحة، التي تصوُِّر مشهدا

وطفلتِها.
برِيت موريزو

»المهد«
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هل تعلم؟
أنه يف فرتة الرسامني االنطباعيني لم يكن 

للفنانات نفس الحقوق التي حصلها عليها 
نظرائهم من الرجال.  فلم ُيسَمح للنساء 

بالدراسة يف أكاديمية الفنون الجميلة* حتى 
عام 1897، أي بعد 250 سنة من األكاديمية.



كيف تشعر أماَم هذه اللوحة؟

هل تثرُي لديك ذكرى معيَّنة أم تجعلك تشعر بهذه 
العاطفةِ نفِسها؟ ِصف ذلك أدناه.



انطباع، انطباعيّة
استطاع ألفرد سيسيل التقاط الحركات 

المختلفة للناس والمياه والرياح برضباِت 
فرشاته العديدة. 

خذ خطوة إىل الوراء. هل يبدو لك هذا الرسم 
يف حالةِ حركة؟ ما هيَ العنارُص التي تعطيك هذا 

االنطباع يف هذا المنظر الطبيعي؟

ألفريد سيسيل
»سباق الزوارق يف 

مولسيه«
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رونوار وسزيان 
يفرتقان

يف بداية حياتِهِ الفنية، درََس بول سزيان عن 
أعماَل جان-بابتيست سيميون شاردان، 

وهو أحدِ كبار رسامي الطبيعة الصامتة* 
يف سنوات 1750.

 ج. ب. سيميون شاردان
طبيعة صامتة مع إبريق 

من القصدير وُدرّاق
نحو



بول سزيان
اح وبرتقال«

ّ
»تف
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قارن ما بني أعمال هذين الفنانني لتحديد أوجه االختالف  والتشابه بينها. 
يمكنك االستعانة بالقائمة التالية.

األشياء 
األشكال 
الضوء 
األلوان 

المنظور 



مقاومة اللوحات 
النيْلوفريّة

ُه يف كِل مكان!  يف 
ُ
مونيه مرة أخرى؟ أجل، فأعمال

هذه اللوحة، يعرّّب الفنان عن مخاوفه وحزنه من 
الحرب العالمية األوىل )1914-1918(. من خالل 

 وأشكاالً مجرَّدة.
ً
 جدا

ً
 قوية

ً
اسخدامه ألوانا

كلود مونيه
»شجرة الصفصاف 

الباكيّة«
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 من القائمة التالية.
ً
اخرت شعورا

الفرح – الحزن – الغضب – الخوف – الحب
 ذلك من كلود مونيه. 

ً
ْ يف الفراغ أدناه عن شعورك، مستوحيا عربِّ





شارك تصاميمك معنا 
عرب الوقع

@louvreabudhabi

1-لون

2-التقط صوره

3-إنه يتحرك كالسحر!

المضي
  المزيد

أحسنت، لقد أكملت كَل مراحل 
المسار! لكَن األمر لم ينتهِ بعد ... 

 
ً
 إياه لونا

ً
أتِم هذا الرسم معطيا

 من الحيوية بتزنيل 
ً
يضفي عليه شيئا

.BlinkBook التطبيق المجاين
 امسح الرمز
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louvreabudhabi.ae

ساعات العمل
اإلثنني: مغلق

الثالثاء: 10:00 إىل 18:30 
االربعاء: 10:00 إىل 18:30 

 الخميس: 10:00 إىل 18:30
الجمعة: 10:00 إىل 18:30
السبت: 10:00 إىل 18:30

األحد: 10:00 إىل 18:30
آخر دخول يف الساعة 18.00

 
لمزيد من المعلومات, يرجى التواصل معنا عىل 

education@louvreabudhabi.ae

للحجز عرّب مركز االتصال ُيرجى االتصال عىل 
66 55 56 600 +971

زيارة صفحة التعليم عىل الموقع إللكرتوين 
Louvreabudhabi.ae


