
	

		

الجزیرة«جمع فیھ روائعھم التي لفتت األنظار وتسابقت علیھا متاحف العالم وشھدتھ  » 

متحف لوفر أبوظبي یقیم معرضاً ألشھر أعمال الفنانین رامبرانت وفریرمر 
  والعصر الذھبي لھوالندا

 

 

 المحرر أمام لوحة رامبرانت في متحف لوفر أبوظبي
2019 فبرایر   15  الجمعة 

 

- محمد المنیف» - أبوظبي   :الجزیرة» 

لم یخطر على بالي یوماً أن أرى ھذه المجموعة المتمیزة للفنان الھولندي رامبرانت الذي كنت 
وال زلت أعتبره معلمي األول خالل دراستي للفنون في معھد التربیة الفنیة ومدى تعلقي بھ، 

في تلك التجربة مقاربة  فأصبحت غالبیة أعمالي في الثمانینات تعتمد على بقعة الضوء محاوالً 
إبداع ھذا الفنان العالمي (ولو اعتقاداً بالمقاربة).. ھذه الذكریات استحضرھا معرض الفنان 

» الجزیرة«رامبرات المستضاف في متحف لوفر أبو ظبي وتشرفت بحضوره ممثالً لصحیفة 
لمتحف  من بین إعالمیین عرب وعالمیین ومعرض جمع نخبة من أعمالھ الرائعة التي یحق

لوفر أبو ظبي الفخر بإقامة ھذا المعرض لفنان فرض أسلوبھ وأدھش العالم ودفعھم إلى البحث 
 .والتحلیل النقدي أو حتى الكیمیائي



لحظات أعادتني إلى ما كنت أقرأه عن ھذا العبقري من دراسات جمعت الكثیر من أسراره 
انھ التي ال زالت كما ھي قبل ثالثمائة عام وقدراتھ منھا ما یتعلق بأدواتھ الفنیة، وفي مقدمتھا ألو

ونیف والتي أشیر في كثیر من البحوث العلمیة إلى استخدامھ لمادة الرصاص المسحوق عند 
إعداده وصنعھ لأللوان الذي كان سراً ومیزه عن بقیة من كان في جیلھ، حیث أظھر تحلیل 

ن قصدالبیانات أن رامبرانت قام بتعدیل مواد الطالء الخاصة بھ ع . 

مع ما وصل إلیھ الباحثین في لوحاتھ وما تتعرض لھ لوحاتھ من تبدل في التقنیة أو اإللغاء 
وإعادة التشكیل مثل اللوحة التي قال المحللون إن الفنان أعاد الرسم علیھا تصور رجالً في 

م وأن اللوحة المرسوم علیھا كانت 1631و 1630الزي العسكري التي رسمت بین العامین 
نان ذاتھ في فترة شبابھللف . 

 رامبرانت وفیرمیر وفنانو

 العصر الذھبي الھولندي

أعود للمعرض الحالي في متحف لوفر أبوظبي من تنظیم متحف اللوفر أبوظبي، ومجموعة 
الیدن، ومتحف اللوفر باریس، ووكالة متاحف نسا، والذي یمثل أكبر معرض للعصر الذھبي 

یقام في منطقة الخلیج العربي حتى یومنا ھذا، وكما جاء في الھولندي في القرن السابع عشر 
بیان المعرض الذي یستمر حتى مایو القادم. ویعتبر ھذا المعرض أكبر معرض ألحد كبار فناني 

العصر الذھبي الھولندي من القرن السابع عشر یُنظم في الخلیج العربي، والذي أعد لھ عرضاً 
لوحة،  95كان معھ في ذلك العصر، حیث یضم المعرض یلیق بھ وبتاریخھ وبتالمذتھ، ومن 

عمالً لرامبرانت وورشة عملھ، تسلط الضوء على مسیرة رامبرانت الفنّیة في  20منھا أكثر من 
مدینتّي الیدن وأمستردام في ھولندا وعلى عالقتھ بخصومھ وأصدقائھ، بمن فیھم یوھانس 

تیوس، وجیرار دو، وفرانس فان مییرس، فیرمیر، ویان لیفنز، وفردیناند بول، وكاریل فیری
 .وفرانس ھالسن

 لوحات ملفتة للنظر في معرض العصر الذھبي

من األعمال الملفتة للنظر والتي حازت على إعجاب الحضور، صانعة الدانتیل (متحف اللوفر 
باریس) وامرأة شابة جالسة إلي آلة موسیقیة قدیمة (مجموعة الیدن) المرسومتین على نفس 

عام للفنان یوھانس فیرمیر 300ش، إلى جانب بعضھما البعض للمرة األولى منذ القما . 

كما ضم المعرض القطع الفنیة التي استحوذ علیھا اللوفر أبوظبي للفنان رامبرانت بعنوان: 
، إلى جانب صورة نصفیة لرجل »رأس شاب، متشابك الیدین: رسم تمھیدي لصورة المسیح«

التي تُعرض للمرة األولى في صندوق عرضي ُصمم خصیصاً  (مجموعة الیدن)» عجوز ملتح



لھا بطلب من مالكھا السابق، آندرو ویلیام میلون، رجل األعمال ومحب فعل الخیر الشھیر في 
 .أوائل القرن العشرین

أما بالنسبة إلى العصر الذھبي الھولندي فھو االسم الذي یُطلق على فترة وجیزة من القرن 
نت الجمھوریة الھولندیة الجدیدة، التي كانت آنذاك قد نالت استقاللھا حدیثًا السابع عشر حین كا

عن النظام الملكي اإلسباني، وكانت تُعتبر الدولة األكثر ازدھاراً في أوروبا، السیما بسبب ما 
شھدتھ تطور في التجارة والعلوم، والفنون. فالتجارة العالمیة التي قادتھا شركة الھند الشرقیة 

ندیة، إلى جانب التطورات العسكریة والتقدم الذي طرأ على عالمي الفنون والعلوم، كلھا الھول
عوامل أعطت األراضي المنخفضة، أي المنطقة الساحلیة لشمال غرب أوروبا التي تضم بلجیكا 

 .وھولندا ولوكسمبورغ، میزة ھامة في جمیع أنحاء أوروبا والعالم أجمع.. في ذلك العصر

 مسیرة وسیرة

اریخیة لرامبرانت وفیرمرت  

جاء في بیان المعرض الصحفي أن رامبرانت فان راین، ویوھانس فیرمیر في طلیعة حركة 
فنیة جدیدة تصور اإلنسان وحیاتھ الیومیة بطریقة أكثر واقعیة. وقام منظمي المعرض بعرض 

ي تصور متسلسل لمسیرة رامبرانت الفنیّة وذلك انطالقاً من سلسلة لوحاتھ المشھورة الت
الحواس، والتي تظھر براعة الفنان الشاب ومھارتھ في رسم المالمح والتعابیر وتجسید األلوان 
في األیام التي عاشھا في الالیدن، وصوالً إلى أعمال الحقة ابتكرھا في أمستردام، بما في ذلك 

، »ینصورة شخصیة ذاتیة بعینین مظللت«لوحتھ الذاتیة المشھورة والمرسومة بدقة عالیة، 
وھي لوحتھ الشھیرة لمینرفا (اللوحتان من مجموعة الیدن). » مینرفا في حجرة الدراسة»و

وتُعرض اللوحتان إلى جانب لوحات أخرى لبعض كبار الفنانین من دائرة رامبرانت الفنّیة، 
 .وھي تبیّن تأثیر فناني ھذه المجموعة على أعمال بعضھم البعض

 انطباعات واعتزاز بالمعرض

معرض خالل اإلعداد بتصاریح من المسؤولین في حكومة أبوظبي وفي لوفر أبوظبي حظي ال
-ولفور فرنسا منھا ما قالھ معالي محمد خلیفة المبارك، رئیس دائرة الثقافة والسیاحة  أبوظبي:  

إن متحف اللوفر أبوظبي یحظى منذ افتتاحھ بنجاح باھر في جذب االھتمام إلى ثقافة المتاحف 
واً كبیراً، وھو أمر یعزز من صداقتنا المتینة مع فرنسا وكذلك شراكتنا مع التي تشھد نم

المؤسسات الثقافیة والمتاحف العالمیة التي تدعم اللوفر أبوظبي. ھذا العام تحتفي دولة اإلمارات 
بقیم التسامح باعتبارھا أساساً لالنفتاح والتبادل الحضاري، وفي ھذا اإلطار، یأتي معرض 

رمیر والعصر الذھبي الھولندي، لیسلط الضوء على أھمیة التبادل الثقافي الذي رامبرانت وفی
یتخطى الحدود الجغرافیة، ولیبیّن مكانة اإلبداع البشري في قلب التاریخ النابض، ال سیما مع 

 .تقدیم أكبر مجموعة للفنان الشھیر في منطقة الخلیج ألول مرة



یعد معرض رامبرانت «أما مانویل راباتیھ، قائالً:  كما تحدث مدیر متحف اللوفر أبوظبي السید/
ھو ».. وفیرمیر والعصر الذھبي الھولندي، روائع فنیّة من مجموعتي الیدن ومتحف اللوفر

المعرض الذي یفتتح بھ متحف اللوفر أبوظبي ھذا العام معارضھ العالمیة.. كما یُسعدنا أن نقّدم 
وحة رامبرانت التي استحوذ علیھا المتحف مؤخراً لزوار ھذا المعرض الفرصة األولى لتأّمل ل

رسم تمھیدي لصورة المسیح»: رأس شاب، متشابك الیدین«بعنوان:  . 

تنّوع زوار اللوفر «من جانبھ قال جان لوك مرتینیز، رئیس متحف اللوفر باریس ومدیره، أن: 
ى، والدھشة التي أبوظبي الذین یأتون من اإلمارات وأوروبا والھند والعدید من الدول األخر

نراھا على وجوھھم في خالل تجولھم في المتحف تؤكد أن اللوفر أبوظبي یحرص على تقدیم 
 .تاریخ الفن العالمي

 
 

 



 
 

 



 

 



 

 
 

 



Al Jazirah 15 February 2019 Mohammed Al-Muneef 

“Louvre Abu Dhabi exhibits the most famous works by Rembrandt, Vermeer and the 
Dutch Golden Age” 

 
The show combines masterpieces that have been coveted by the world’s leading museums 
 
I would have never dreamed of seeing, in my lifetime, such a remarkable collection of paintings by 
Rembrandt – the Dutch artist that I have long considered to be my “teacher”, ever since my art studies at 
the Institute of Art Education, and whose work I am deeply attached to. In fact, throughout the 1980s, I 
based most of my work on the use of light as an attempt to emulate (or at least so I believed) the creative 
approach of this global artist. The Rembrandt exhibition being hosted at Louvre Abu Dhabi brought 
back these memories. I was honored to attend its opening on behalf of Al-Jazirah, alongside several 
other Arab and international journalists. The show comprises a selection of the master’s most 
magnificent works, proudly exhibited by Louvre Abu Dhabi. Rembrandt’s style has been a source of 
true wonder and indeed has been the subject of significant research.  
 
These moments took me back to the time when I was learning about this singular genius. My education 
covered many of Rembrandt’s secrets and abilities, including those pertaining to his technique – chief 
among them his use of colors. Several scientific studies have documented his use of lead powder when 
preparing colors – a practice that set him apart from the rest of his generation. Other analyses have 
shown that the master deliberately modified his paint materials. 
 
Rembrandt, Vermeer and the artists from the Dutch Golden Age 
 
The current show is being organized by Louvre Abu Dhabi, The Leiden Collection, the Louvre Museum, 
and Agence France Muséums. It represents the largest ever exhibition of works from the 17th century 
Dutch Golden Age to be held in the Arabian Gulf and will run until May 18. The show comprises 95 
paintings, including over 20 works by Rembrandt and his workshop. It spans the master’s artistic career 
in the Dutch cities of Leiden and Amsterdam, as well as his relationship with friends and rivals – 
including Johannes Vermeer, Jan Lievens, Ferdinand Bol, Carel Fabritius, Gerrit Dou, Frans van Mieris, 
and Frans Hals. 
 
Notable paintings in the Dutch Golden Age exhibition 
 
Visitors can admire several outstanding works, including The Lacemaker (Louvre) and Young Woman 
Seated at a Virginal (The Leiden Collection) – both painted by Johannes Vermeer on canvas cut from 
the same bolt of cloth, and which are being exhibited side by side for the first time in 300 years. The 
show also features the Louvre Abu Dhabi’s latest acquisition – a work by Rembrandt entitled Head of a 
young man, with clasped hands: Study of the figure of Christ – and The Leiden Collection’s Bust of a 
Bearded Old Man. The latter is shown for the first time in the padded box specially created at the request 
of its former owner, the renowned American businessman and philanthropist Andrew W. Mellon. 
 
The Dutch Golden Age refers to a short period of the seventeenth century when the newly-formed Dutch 
Republic, which had just gained independence from the Spanish crown, was considered to be the most 
prosperous country in Europe – particularly due to extraordinary advances in the realms of trade, 
science, and the arts. Indeed, international trade led by the Dutch East India Company, together with 
military developments and great progress in the arts and science, gave the Lowlands – the northwestern 
coastal region made of Belgium, the Netherlands and Luxembourg – a significant advantage throughout 
Europe and the world during that era. 
 



 
The journey and historical biography of Rembrandt and Vermeer 
 
As explained in the exhibition’s press release, Rembrandt van Rijn and Johannes Vermeer stood at the 
forefront of a new artistic movement that aimed to portray man and his daily life in a more realistic way. 
The exhibition traces Rembrandt’s artistic journey through a series of famous paintings depicting the 
senses. These works illustrate the young artist’s creativity and skill in drawing features and expressions 
– a constant from his time in Leiden through to his days in Amsterdam where he created, among others, 
the famous and highly detailed self-portrait, Self-Portrait with Shaded Eyes, as well as Minerva in Her 
Study, the celebrated painting of the goddess (both works belong to The Leiden Collection). These 
paintings are being displayed alongside other works by some of the greatest artists from Rembrandt’s 
circle, providing a fascinating window into how this group influenced one another’s work. 
 
Commentary about the exhibition 
 
In its preparatory phase, the exhibition received the praises of several officials from the Government of 
Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, and the Louvre in Paris. His Excellency Mohamed Khalifa Al Mubarak, 
Chairman of the Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, declared: “Since its opening, Louvre 
Abu Dhabi has been very successful in drawing attention to the growing culture of museums. This 
project also reinforces our strong friendship with France, as well as our partnerships with various 
international cultural institutions. This year, the UAE celebrates tolerance as a basis for openness and 
cultural exchange. Within this framework, the ‘Rembrandt, Vermeer and the Dutch Golden Age’ 
exhibition underscores the importance of cultural exchange, which transcends geographical boundaries 
and reflects the place of human creativity in the pulsating heart of history. This is particularly true given 
that this show represents the largest display of works by the Dutch masters ever to be organized in the 
Gulf.” 
  
In addition, Manuel Rabaté, Director of Louvre Abu Dhabi, shared: “Louvre Abu Dhabi is opening this 
year of international exhibitions with the show ‘Rembrandt, Vermeer and the Dutch Golden Age. 
Masterpieces from The Leiden Collection and the Musée du Louvre’. We are also delighted to offer 
visitors the first opportunity to view the museum’s latest acquisition – a work by Rembrandt entitled 
Head of a young man, with clasped hands: Study of the figure of Christ.” 
 
Jean-Luc Martinez, President-Director of the Louvre, added: “The diversity of people who visit Louvre 
Abu Dhabi – coming from the UAE, Europe, India and many other countries, along with the wonder that 
one can observe on their faces as they tour the museum, are beautiful reflections of the museum’s 
commitment to present the history of global art.” 
 
 


