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PANORAMA

BOURBAKI

بانوراما بورباكي في لوتسيرن
أكثر من مج ّرد متحف

ُص ب ثقافي أوروبي من الط راز األول ،تخ ل ّد
بانوراما بورباكي هي ن ُ
ذكرى أسر  87ألف جندي فرنسي الذوا بسويس را في شتاء عام .1871
القص ة المثيرة التي رواها الرسام إدوارد كاسترز في عام 1881
في
ّ
رسم ا ً بواسطة لوحة دائرية يبلغ طولها  112وبعرض  14مت راً ،تخلد
المتوس طة ليست
أصالة التقاليد اإلنسان يّ ة السويسر ّي ة .البانوراما
ّ
مجرد فقط رائدة لفكرة دور السينما ،بل أيضا مصدر إلهام لالتجاهات
المعاصرة لإلعالم الحديث وأساليب اإلخبار الرقم يّ ة .وكمتحف ،تش ّك ل
المحمي ،والذي
ُص ب
بانوراما بورباكي الجزء الثقافي المركزي من ال ن ُ
ّ
يو ّف ر باستخداماته ومساحاته المتن ّوعة أيض ا ً موقع فعاليات رائج ا ً
المقصودة.
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البانوراما المتوسطة
رائدة الواقع االفت راضي

قبل أن تمأل الصور المتحركة األولى دور السينما ،كانت البانوراما
بتصويرها للمدن والمناظر الطبيعية والمعارك تم ثّ ل مصدر اإلمتاع
البصري للجماهير .مخترعها هو البريطاني روبرت باركر ،والذي
حصل على ب راءة اخت راع في مجال نماذج وسائل اإلعالم الجديدة عام
 ،1787وقد رسم هو نفسه لوحة بـ  360درجة لمدينة إدنبرة .متعة
المشاهدة هي حاجة أساسية للبشر وهي مصد ُر إلها ٍم منذ القدم
بتأثي رات التخ يّ ل .تم رسم اللوحات كأنها تنبض بالحياة ما أمكن ،وت ّم
ترتيب إضاءتها بب راعة ،وقد ت ّم تزويدها بعناصر مر ّك بة («مساحة
منص ة .هذا يضع المشاهدين في قلب
تخ يّ ل يّ ة») يت ّم استع راضها من
ّ
الحدث .هكذا تط ّورت الصور البانورام يّ ة إلى وسيلة إعالم يّ ة جماهير ّي ة
مرئ يّ ة من القرن التاسع عشر .في محاولة لتضييق الفروقات بين
الواقع والمحاكاة ،قامت الصور البانورام يّ ة بتمهيد الطريق للتج ل ّيات
المعاصرة من التصوير الثالثي األبعاد وتمثيل الواقع االفت راضي .ومع
ذلك  ،فإن البانوراما كوسيلة إعالم يّ ة شهدت انتعاش ا ً مج ّددا ً ح تّى في
زمننا المعاصر ،ذلك أنّ النزعة للخيال والتص ّور بجميع أشكالها ما
زالت متو ّق دة كما كانت دوم اً.
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تقدم بانوراما بورباكي رؤي ًة متناغم ًة
دائم اً ،أي ا ً كان موقعك.
يمكن اكتشاف عدد ال ُي حصى من
القصص على اللوحة الدائرية ،كما
يحدث مع كتب الصور المخفية.
رائد البانوراما :يستمتع الجمهور
بعرض شرائح يشبه السينما في
صورة دائرية عن طريق جهاز عرض
الشرائح.
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حول متعة المشاهدة
تقن يّ ات الخيال

إنّ رغبة اإلنسان في استنساخ الواقع وصياغة خياالت تحاكيه لم
تنقطع عبر جميع حقب التاريخ الف نّي واإلعالمي .فمن ناحية ،هنالك
حاجة الستخدام تقن يّ ات متط ّورة لخلق رابط عاطفي أقوى بين
المشاهد والقصة .ومن ناحية أخرى ،فإن متعة االنغماس في درجات
متع ّددة وجديدة تما ًم ا من متعة المشاهدة الخالصة ،قد دفعت إلى
البحث عن تقنيات تصوير تخ يّ لي جديدة .وفي عمل يّ ة تط ّور مستم ّرة،
نجح المخترعون والمبتكرون والفنانون في ابتكار آل يّ ات وأدوات توهم
العين وتص ّور لها تخ يّ الت وت رائيات ثالثية األبعاد .هذه االخت راعات
تشمل على سبيل المثال تقنية الترمبلوي (خداع البصر) ،حجرة
التصوير المظلمة ،الفانوس السحري  ،المنظار المحيائي ،خداع
البصر أو ك راسة التقليب .وقد كان من المعالم البارزة في ابتكار
العوالم الوهم يّ ة ما يس ّم ى "البانوراما الضخمة" ،والتي تشمل بانوراما
بورباكي في لوتسيرن ،التي تعتبر من أهم األمثلة وأكثرها احتفاظ ا ً
بحالتها على مستوى العالم.
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Bildlegende
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يمكن استكشاف وجهات سفر بعيدة
ومناظر طبيعية من خالل بانوراما
القيصر العامة.
يوج ه الرسام الرئيسي مساعديه من
ّ
على المنصة.
صورة إدوارد كاسترز ()1902–1838
الرسام القادم من جنيف ،ومبدع
بانوراما بورباكي.

إدوارد كاسترز
رسام ذو رسالة

رس ام اللوحة الدائر ّي ة لبانوراما بورباكي تمام ا ً ما يريد تصويره
يدرك ّ
على اللوحة .فقد عايش إدوارد كاستريس ( ،)1902–1838حادثة عبور
الحدود بنفسه أثناء عمله كمسعف متط ّوع في الصليب األحمر في
ّ
بلدة ليفيرير السويسرية .تمثيله الواقعي عن مآالت الحرب ،والذي رك ز
على المصائر الفرد ّي ة ،يم ثّ ل أيض ا ً دعوة للنهوض من أجل السالم .من
الناحية التشكيل يّ ة ،كان على كاسترز أن يتغلب على مجموعة متن ّوعة
من التحد ّي ات .وقد تم ّك ن بشكل مثير لإلعجاب من تصوير بلدة «فال
دي ت رافرز» على شكل لوحة دائرية .العامل الحاسم للتأثير كان أيض ا ً
اختيار «المنتصف المثالي» للبانوراما .إذ إنّه يش ّك ل موقع ا ً يمكن من
خالله معاينة األحداث والمشاهد على امتداد الوادي .أنجز كاسترز
اللوحة الدائرية عام  1881في جنيف بالتعاون مع فريق من الرسامين،
اختار جزءا ً منهم من تالميذ الرسام «بارتيليمي مين» .وقد كان أحدهم
الرسام اليافع فرديناند هودلر.

الحرب وواقعة األسر
استقبال حافل لالجئين

خلفية بانوراما بورباكي تتم ثّ ل في حدث محوري في الحرب األلمانية
الفرنسية عامي ( :)1871/1870أال وهو محاصرة جيش بورباكي
الفرنسي في سويس را .فقد خسرت فرنسا الحرب ،و ُق بِ ض على نابليون
الثالث في خريف عام  ،1870وأُع ل ِن قيام الجمهورية في فرنسا ،كما
أعلن فيلهيلم األول قيام اإلمب راطورية األلمانية .هذا قاد الجيش الشرقي
الفرنسي بقيادة الجن رال بورباكي إلى تم ّرد أخيرّ .إل أنّ الجنود
حوصروا في جبال جورا الفرنسية من قبل القوات األلمانية .في 1
فب راير  ، 1871ت ّم توقيع اتفاق يّ ة االستسالم .تضمنت االتفاقية استقبال
الجنود الفرنسيين في سويس را .وكان الشرط األساسي أن يقوموا
جميع ا ً بتسليم أسلحتهم .وقد قاد هذا إلى أكبر عملية استقبال
لالجئين قامت بها سويس را على اإلطالق .ففي غضون ثالثة أيام ،عبر
أكثر من  87 000جندي من جيش بورباكي في كل من ليفيرير
وفالوربه وجون الحدود ووصلوا إلى سويس را.
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سويس را اإلنسانية
رسالة الصورة معاصرة للغاية

ال تُظهر اللوحة الدائرية إلدوارد كاسترز معركة بطول يّ ة ،بل تبدي
لألعين ما تشعله الص راعات العسكر ّي ة .إذ نرى كيف يعاني الناس
وكيف يعتني المسعفون المدن يّ ون وأعضاء الصليب األحمر طب يً ا بعدد
هائل من المصابين .استقبال الالجئين كان مه ّم ة هرقلية .فقد ت ّم نقل
حوالي  5000جندي على وجه السرعة إلى مستشفيات مختلفة .أما
الباقون فقد جرى توزيعهم على  188موقع ا ً في أجزاء مختلفة من
البالد .وقد أطلق هذا موجة كبيرة من التضامن في صفوف الشعب
السويسري .إذ قام الس ّك ان بالعناية بالجرحى ألسابيع ،وإعداد وجبات
الطعام ،وتشييد المالجئ وم راكز اإليواء المفتوحة ،وتوزيع المواد
الغذائية والمالبس وحطب التدفئة .حادثة االستقبال هذه هي أول
مهمة إغاث يّ ة للصليب األحمر السويسري ومعلم بارز في تاريخ سياسة
الحياد السويسرية .الرسالة التي توحي لنا بها بانوراما بورباكي
ليست لصالحيتها تاريخ انتهاء :إنّ مواضيع الهجرة واللجوء تشغل
أي وقت مضى.
مجتمعنا أكثر من ّ
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طبيب الصليب األحمر السويسري
أثناء االعتناء بجندي فرنسي معتقل.
لوحة بريشة إدوارد كاسترز.
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أع ّد الجنود المعتقلون مطبخ ا ً لتقديم
الطعام في قلعة هايدج عام .1871
الجنرال تشارلز دينيس بورباكي
( ،)1897–1816قائد الجيش الشرقي
الفرنسي في الحرب األلمانية الفرنسية.

وسيط تشاركي
المعرفة والترفيه بأسلوب مواكب للعصر

في عصر اإلعالم المرئي المتواصل ،لم تفقد لوحة إدوارد كاسترز
الدائر ّي ة أدنى ح ّد من الجاذب يّ ة والعاطفة .فحتى أكثر الزائرين
والزائ رات ترف ا ً من الناحية التقن يّ ة سيذهلون عندما يزورون بانوراما
بورباكي أل ّول م ّرة .وبفضل الوسائط المج ّه زة بشكل ج يّ د ،يمكن إحياء
مواضيع اجتماعية سياسية معاصرة في موقع االستكشاف الحيوي
ّ
توض ح الجوالت المصحوبة بمرشدين كيف يرتبط الماضي
هذا .إذ
ّ
بالحاضر بشكل ديناميكي ،وكيف يسهم تع ل م التاريخ في عمل يّ ة
تحديد الهو ّي ة وفي التفكير النقدي وفي تعزيز فهمنا لثقافتنا وثقافة
اآلخرين .أحدث وأكثر الوسائط معاصر ًة هو التطبيق التعليمي
« »My Bourbaki Panoramaالحائز على جائزة .إنّه يتيح إمكانية
القيام بمحاكاة نقد ّي ة وبأسلوب األلعاب مع اللوحة البانورام يّ ة.
وميزاته التفاعلية تدعوك إلى التع ّم ق في تاريخ الشخص يّ ات وفهم
السياقات التاريخية واالجتماع يّ ة والسياس يّ ة بشكل أفضل .التطبيق
متعددتي اللغات للفصول الدراس يّ ة وللزائرين.
متاح في نسختين
ّ

ترميم البانوراما
اللوح ة تحتاج إلى صيانة
 1000متر مربع من
ّ

فعلى م ّر العقود  ،عانت لوحة إدوارد كاسترز الدائر ّي ة التي تم إنشاؤها
تأس ست رابطة بانوراما بورباكي
في عام  1881من أض رار كبيرة .وقد ّ
في لوتسيرن عام  1979لحماية البانوراما الفريدة من التآكل ولتمويل
أعمال الترميم .في عام  ،1996انطلقت أولى أعمال الصيانة والترميم
ألكثر من ألف متر مربع من اللوحات ،والتي تزن العديد من
الكيلوج رامات .في السنوات السبع القادمة ستجري أنشطة أخرى
مثيرة ،مج زّأة على ع ّدة م راحل .هذا يتض ّم ن إزالة التج ّع دات الكبيرة من
المترس ب عليها.
اللوحة وتنظيف األسطح التي اتّسخت بش ّدة بالهباب
ّ
ذلك يشمل أيض ا ً رتق أكثر من ألف ثقبٍ وشقّ في قماش اللوحة.
وسيت ّم استخدام تقن يّ ات ت ّم تطويرها خصيص ا ً لهذا الغرض .وسعي ا ً
للمحافظة على حالة اللوحة على المدى الطويل ،سوف يت ّم تركيب
مك يّ ف للتهوية وتجديد مناور السقف الزجاجية .كما ينبغي تأمين
المتخص صة ل ل ّوحة بصورة منتظمة في
أعمال الصيانة والعناية
ّ
المستقبل.
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بانوراما شاملة :التجربة االفتراضية ليست
مجرد اختراع لعصرنا الحالي.
ُي عتبر تطبيق الكمبيوتر اللوحي الحائز
على جائزة " "My Bourbaki Panorama
مشروع ا ً رائدا ً في نقل التاريخ.
تضمن أعمال الصيانة والترميم المستمرة
الحفاظ على اللوحة الدائرية بطريقة
احترافية.
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مبنى متع ّدد االستخدامات
ً
ترفيه ولقاءات بطابع ثقافي
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المبنى قيد اإلنشاء ( )1889مع هيكل فوالذي
حديث للغاية في ذلك الوقت وذاتي التثبيت ،لبناء
القبة التي يبلغ ارتفاعها  28متراً.
في عام  1926تم بناء أول مرآب آلي للسيارات في
أوروبا القارية في الطابق األرضي من مبنى
البانوراما.
تمت االستفادة من هيكل المبنى الدائري بشكل
مثالي الستيعاب السيارات.
ال يزال البناء الدائري المقبب للبانوراما معروف ا ً
حتى يومنا هذا ،باعتباره القطعة المركزية
للمبنى.
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يقع مبنى بانوراما بورباكي على أط راف بلدة لوتسيرن القديمة ،تمام ا ً
في جوار تمثال األسد (لوفن) .ت ّم تشييد مبنى النصب التاريخي الذي
يجري ترميمه حالي ا ً في عام  ،1889وذلك لعرض اللوحة البانورام يّ ة
التي كانت معروضة قبل ذلك في جنيف .في عام  ،1925استحوذت
شركة  Koch & Söhneاللوتسيرن يّ ة على العقار ،وأنشأت في الطابق
األرضي أ ّول م رآب آلي للسيارات في القارة األوروب يّ ة .والذي ما زالت
حلقات الدوران الخاصة به المصنوعة من الخشب تؤ ّدي عملها ح تّى
يومنا هذا .بعد بيع شركة  Koch & Söhne AGللعقار في أوائل
المؤس سات الثقاف يّ ة .خطة
الثمانينيات ،اس تُخد َم ت الم رائب من ِق بَ ل
ّ
التجديد الضخمة أعقبت عملية التجديد التي استمرت بين
عامي 2000–1996في إطار عمل يّ ة إعادة التشييد الشاملة :سيت ّم
تجديد المبنى عبر بناء قبة زجاجية وتحويله لمج ّم ع متع ّدد
االستخدامات يمكن للس ّك ان الوصول إليه .اليوم تم ثّ ل بانوراما
بورباكي جنب ا ً إلى جنب مع مكتبة المدينة ،و دور السينما ومعرض
الفنون مجموعة ثقافية باتت ملتحمة بمتاجر بلدة لوتسيرن
ومطاعمها وال يمكن فصلها عنها.
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