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-:أساليب العرض المتحفية واإلضاءة  

 عض المبادئ وال بد للمسئول عن هذا العرض أن يكون ُمل ِّماً بب, إن العرض المتحفي الجيد هو روح المتحف

:لفني الجميل ليحقق ومن ثُم ينتج لدينا المتحف المثالي الذي يسوده الذوق ا,الفنية و أن يتمتع بروح فنية عالية 

o المشاهدة الجيدة

o يترك آثراً طيباً في نفس الزائر

oيحفظ لنا التحف األثرية ويقيها التلف والضياع

oيرتقي بالذوق الفني لدى النشء

o يتيح التسلية لدى الكبار دون ملل أو اطناب



-:أهداف العرض الجيد

 للعرض اجليد هدفان:-

o ظهار املعروضات بطريقة مبارشة ترس العني وتهبج املشاهد دون فلسفة : الأول ا 

o فة الاس تفادة القصوى من تكل املعروضات ابعتبارها وس يةل لنقل املعرفة والثقا: والثاين

وامل ممكةل لتحقيقها ومن أأجل حتقيق هذه الغاية جيب الاس تعانة بع, فاملعروض يف حد ذاته وس يةل وليس غاية

-:ويه , 



املبىن

نوع العرض 
وطريقتة

وسائل العرض ال ضاءة 

البطاقات 
الشارحة 



المبنى: أوال

ودراسة , هتا واجيابيهتا بد من الاس تفادة من ختطيط املتاحف احلايل ومعرفهتا جيداً للتعرف عىل سلبيال

ود و دراسة اجلدوى سبب انشاهئا والغرض الوظيفي لها لوضع التوصيات املطلوبة لتحقيق الهدف املنش

لأفقي للمتحف حيث لبد للمس ئول عن املبىن أأن يشرتك مع املهندس الانشايئ يف مناقشة املسقط ا

نشاء املتحف  قصة عامة او حمدودة مث تُعرض الكراسة يف منا, لُيخرجوا كراسة الرشوط املطلوبة ملرشوع ا 

ليخرج لنا املبىن ابملرشوع الفائز عىل الطراز املطلوب 



 (., ري دائ, ممثن , مسدس , مس تطيل , مربع ) وأأشاكل املتاحف كثرية مهنا ما هو مسقطه الأفقي ...

 ا أأن نقطة البداية ولبد أأن يتوفر فهي, وتكل الأشاكل توفر سهوةل الانتقال من ماكن لآخر بسهوةل ويرس

: وذكل حىت يس تطيع املشاهد أأن , تنهتيي عندها نقطة الهناية 

o يرى ما بداخل املتحف دون عناء

o يس تفيد مبعرفة جيدة

o  خيرج راضيا عن العرض

o يثري تساؤلت يف نفسه ليدرك قمية املعروضات يف هذا املتحف





بأأس من وضع بعض ول بد أأن يش متل هذا املتحف عىل حديقة متحفية أأنيقة ترحي الزائر وتبعث الرسور ول 

حيث ميكن وضع متاثيل «اثرواليت ل تتأأثر ابلضوء أأو الغبار أأو التلوث البيئيخاصة يف متاحف الآ »التحف فهيا 

.متحفية للزائراكفيترياي ,أأمعدة رخامية تقاوم عوامل الزمن, كبرية احلجم 

ىل انشاء متحف مفتوح كام يف املتحف املفتوح مبعابد الكرنك ابلأقرص  ومعبد دندرة بل وصل الأمر ا 



 ف تضم مصادر خاصة قاعة ملكتبة املتح, ويتوفر كذكل يف املبىن ماكن لعرض املعروضات املؤقتة أأو املس تدمية

.... (  , بروجكتور ,ميكروفوانت , سامعات ) قاعة للمحارضات جمهزة باكفة الأهجزة التكنولوجية , بنوعية املتحف 

.الثقافيةو كذكل أأماكن للجلوس وذكل لتسهيل معلية القاء احملارضات يف املوامس 

 ال دارةو جحرات للأمناء واحلراسة , يف الفنون والآاثر للباحثني قاعة درس , وكذكل بدرومات للتخزين.

 وسالمتهنه ول بأأس من تزويد املتحف بدائرة تليفزيونية مغلقة واكمريات موزعة عىل جوانب املتحف لأم  .



نوع العرض وطريقته  : ثانيا
دلينا نوعان من العرض 

أأنواع 
العرض 

مبارش
غري 

مبارش 



 ىل (  عرض مس تدمي , عرض مؤقت ) وينقسم العرض املبارش ا 

ا املتحف عن نظريه وذلكل جيب فاملتحف قد يضم حتفًا تعرض عرضًا دامئًا و قد تمتتع بأأمهية كبرية يمتزي هب

-:عرضها عرضًا جيدًا قامئًا عىل ثالث أأسس ويه 

الوحدة , التوازن , الانسجام 



ه     والقاعة أأي أأن حيدث اس نجام ابحمليط لك( داخل الفتارين أأو خارهجا)حيث جيب أأن يسود الانسجام بني املعروضات 

مفثال ,( اللون,عرصال,الشلك,احلجم,الأمهية) ويتوقف التوازن عىل الس ميرتية قدر ال ماكن بني التحف املتقاربة من حيث 
وقد يتفق مركز الثقل مع مركز الاهامتم  ,التحف الكبرية والثقيةل توضع يف الوسط عىل عكس الصغرية 

.  ويه الآثر احليوي أأو القمية احليوية للتحفة مجلالها أأو أأسلوهبا الفين أأو خشصيهتا ادليناميكية

سس والعنارص اليت بة للأ وابلطبع اللون عامل مؤثر يف العرض اكلشلك ذلكل ينبغي مراعاة الصةل الفنية بني الألوان بعضها وبعض ابلنس  
(الانسجام والتوازن والوحدة )مرران هبا 

الانسجام

التوازن

الوحدة 



 ملعرض ادلامئ ولبد أأن ختصص قاعة يف ا, وهذه الأسس لبد من توافرها يف املعرض املؤقت أأو ادلامئ

اير املتحف اجملمتع للعرض املؤقت اذلي قد ينشأأ يف وقت معني لالهامتم بنوع معني من القضااي حىت يس

.فيقدم معرضًا خيدم ويرخس تكل القمي

دينة وعىل أأو قد يكون هناكل مؤمتر ما يف تكل امل, وهذا املعرض قد يكون ملدة ثالثة أأو أأربعة أأشهر

.املتحف اس تغالهل بعمل معرض مؤقت خيدم فكرة املؤمتر بعد دراسة حماوره 



 وخيضع العرض املتحفي لأسلوبني هام :

العرض املوضوعي التتبع التارخيي 

او حسب املادة •
للمعروضات

فنأأخذ مثال عرض مادة •
اكلأخشاب بأأنواعها 

 قاعة وتسلسلها التارخيي يف
أأو اخلزف بأأنواعه , 

 قاعة وتسلسهل التارخيي يف
أأو قاعتني متتاليتني

وضات أأو التسلسل التارخيي للمعر •

فهو يعرض لك أأنواع التحف •
 عرص التطبيقية يف ماكن واحد يف

رص يف ويظهر فيه أأسلوب الع, معني
رص الزخرفة أأو طراز زخريف يف ع

ما 

اليم مفثال جند أأن متحف الفن ال س•
يج ابلقاهرة يعرض اخلزف والنس  

ار واجلص واملعادن واخلشب والأجح
لعرص مث يليه ا, يف العرص الأموي 

فالفاطمي والأيويب, العبايس 
.اخل... واململويك 



 ًحدى الأسلوبني يف العرض أأو لكهيام معا .و قد يتبع املتحف ا 

 دان التحريرومتحف الآاثر املرصية مبي,وقد جند الأسلوبني يف العرض يف متحف الفن ال ساليم ابلقاهرة  .



المطلوب تنفيذه إلتمام الجانب العملي من المادة  

عادة تصور لقاعات املتحف املرصي ابلتحرير عىل الأس ,  س العلمية املذكورة القيام بتصممي ا 

عداد تصور ثاليث الأبعاد للقاعة بعد تنفيذ املقرتحات علهيا  .مث ا 

..  مع متنياتنا لمك ابلتوفيق والنجاح 


