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  :1توظيف المباني األثرية
  :اتجاهات  توظيف المباني األثرية

لي فإنه يختلف فـي نوعيـة       اإن لكل مبنى كتلته وطابعه وحيزاته وموقعه الخاص، وبالت        
  .الوظائف التي يمكن أن يشغلها وأيضا في الحلول التصميمية إلعادة التوظيف

ن استقرار الحالة اإلنشائية للمبنـى      وبعد أن تم التعرف على أسلوب ترميم المباني األثرية وضما         
  :فإن التفكير في إعادة توظيفه يتشعب إلى اتجاهين

 حالـة    فـي  ، ويمكن تطبيق ذلك   ترك المبنى بدون أي تغيرات وعدم المساس به       : األول االتجاه
 أو الموجـودة   توافق متطلبات الوظيفة الجديدة مع الحيـزات         أو  توظيفه بنفس وظيفته األصلية     

أهمية معينة ويتم تحويله إلى مزار سياحي، وبالتالي يـتم اإلبقـاء علـى     ون المبنى ذعندما يكو 
  . هو المبنى كما 

  

، وتنقسم هذه التغيرات إلى نـوعين، إمـا أن          إدخال التغيرات على المبنى    هو  ف: االتجاه الثاني 
 أو اصر جديدة   تكون تغيرات داخلية بما فيها من التعامل مع الحيزات الداخلية للمبنى بإضافة عن            

باالستبدال التام للحيز الداخلي بحيز جديد بما فيها من التعامل مع الحيزات الداخلية بما فيها مـن      
عمـل امتـدادات مـستحدثة علـى المبنـى           أو  تغيرات في الواجهات بإضافة عناصر حديثة       

  .).3/6شكل(األصلي
  .يعاب الوظيفة الجديدةالستويمكن لمبنى واحد أن يتم فيه أكثر من اتجاه في التغيرات 

  

  أساليب التعامل مع المباني األثرية : 3/6شكل 
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  :عدم عمل تغييرات بالمبنى -1

  : لتوظيفهثالثة أساليب هناك لة عدم عمل تغيرات للمبنى فإنفي حا
 ال زال يؤدي وظيفته لكن       المبنى وفي هذه الحالة إما أن يكون     : 1توظيفه بوظيفته األصلية   :الأو

، وفي كال الحـالتين     أن يكون قد توقف عن أداء الوظيفة نتيجة لظروف خاصة          أو  ة اقل،   بكفاء
تطوير الوظيفة األصلية، ومن األمثلـة علـى    أو البد من دراسة مدى حاجة المجتمع إلى إعادة      

 باإلضافة إلى بعـض المبـاني        والتي تؤدي وظيفتها لهذا الوقت،     ذلك المساجد والكنائس القديمة   
ثل األسواق والحمامات، ومن الحمامات التي تم ترميمها وتوظيفها بنفس الوظيفة حمام            األثرية م 

، حيث لم يتم عمل أي تغيرات بالمـسقط األفقـي،           )4-3/3صورة(فلسطين  -السمرة بمدينة غزة  
  . دخال أفضل على مالكيهوأصبح الحمام يعمل بكفاءة أكبر، ويدر
  .بنىطابع تقليدي يتماشى مع الطابع العام للم ذات كونت أن ويراعي عند إدخال عناصر توظيف

  
  

  .القاعة الرئيسية لحمام السمرة قبل عملية التأهيل : 3/3صورة  .القاعة الرئيسية لحمام السمرة بعد التأهيل : 3/4صورة

  
  

 وفي هذه الحالة فإن المبنـى لـيس         :األصليةبنفس وظيفته    أو  توظيفه بوظيفة متقاربة    : ثانيا 
ي تعديالت في كتلة المبنى األصلي، ومـن        أ أو  عمل تغيرات في الحيزات الداخلية      بحاجه إلى   

، ا سـكني  القاهرة، حيث كان فـي األصـل مبنـا        -ةاألمثلة على ذلك متحف محمود خليل بالجيز      
واستخدم في فترة من الفترات كمكتب خاص للرئيس الراحل أنور الـسادات، ويـستخدم حاليـا                

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعـة      (. الخدمات في مباني ملحقة بالمبنى     ، وتم إضافة بعض   كمتحف قومي   
  .)1الملحق رقم 
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مـن   وذلك عندما يكون للمبنى قيمة فنية بما يمثلـه           :توظيف المبنى ليكون مزارا سياحيا    : لثاثا
 منـزال ألحـد     الـسابق   في كونه أو  هد حدثا تاريخيا مهما،     أن يكون قد ش    أو   ،طراز أو  طابع  

دون أي هـو  ت البارزة مما أكسبه هذه القيمة، وفي هذه الحالة يتم ترك المبنـى كمـا            الشخصيا
حتى أثاثه الداخلي ليكون مزارا سـياحيا يعبـر         أو  حيزاته الداخلية    أو   من حيث كتلته     تغيير فيه 

 بفرنسا، والذي تطـور فـي       Versailles عن تلك الفترة، ومن األمثلة على ذلك قصر فرساي        
 إلى قصر ملكي غني بالتفاصيل والزخارف الداخلية والخارجية، حتى          1789-1630الفترة من   

أنـه   في التاريخ، وللقصر أهمية تاريخية بالغـة، حيـث           تشَأنُْأالتي  نى  امبالأفخم  من  نه يعتبر   أ
ظهر مدى الرخاء والبذخ الذي كان يعيش فيـه ملـوك فرنـسا             يعكس تاريخ فرنسا السياسي، في    

ذي كان يعاني منه الشعب الفرنسي، والذي أدى إلى قيام الثورة الفرنـسية             مقارنة بالفقر المدقع ال   
زوجتـه  والملك لويس الرابـع عـشر       هو  ، وآخر من سكنه     وأتباعهمالتي أطاحت بملوك فرنسا     

  .الملكة ماري أنطوانت
ويتميــز القــصر بفخامتــه 
المعمارية والفنية وحدائقـه    

اسعة والممتـــدة الـــش
، وقد تحول   )3/7شكل(حوله

القصر إلى مـزار سـياحي      
 السائحون يومهم    فيه يقضي

ويتمتعون بمشاهدة القـصر    
  .جميلةوحدائقه ال

  
  
  
  

  :  عمل تغيرات بالمبنى-2

يتم بناء المباني لتقوم بوظيفة محددة، وبالتالي فتصميم كل مبنى يعتمـد علـى وظيفتـه                
المباني بوظائف مخالفة للتي صممت من أجلها، نجد أننا بحاجـة  ومتطلباته، وعند إعادة توظيف   

ثنين معا لتكييف المبنى مـع متطلبـات        اإلأو  خارجية  أو  إلى عمل بعض التغيرات سواء داخلية       
  .الوظيفة الجديدة

  

  : العوامل التي تؤثر في مدى التغيرات-

ن إدخال التغيـرات    كما ذكرنا من قبل فإن إعادة توظيف المباني يتطلب في معظم األحيا           
على المبنى األصلي للتكيف مع الوظيفة الجديدة، وهناك عدة عوامل تؤثر في حجم تلك التغيرات               

  .التي ستتم في المبنى ليقوم بوظيفته الجديدة على أكمل وجه

  
  ساي وتخطيط حديقتهفرموقع قصر :3/7شكل
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ل تلك العوامل يجب أال نغفل دور المعماري ورؤيته الشخصية واتجاهاته في التصميم،             وقبل تناو 
  .إلى مدى كبير حجم التغيرات التي تتم في المبنىوالتي تحدد 

  

  :زاتهحيالمبنى القائم و .1

إن تصميم المبنى القائم ومساحة حيزاته وترتيبها من العوامل المهمة التي تـؤثر علـى               
كمية التغيرات التي ستحدث للمبنى، فكلما كان تصميم المبنى ومساحته قريبـة مـن متطلبـات                

  . التغيراتالوظيفة الجديدة كلما قل حجم
  

  :الوظيفة المستقبلية للمبنى .2

بقدر احتياجات الوظيفة الجديدة ومتطلباتها من حيزات وخدمات وارتفاعات ومعالجـات           
أو مختلفة، ومدى استيعاب المبنى القائم لتلك المتطلبات تتحدد التغيرات المختلفة سـواء داخليـة             

ياجات الوظيفة التي كان يشغلها المبنى      خارجية، فكلما اختلفت احتياجات الوظيفة الجديدة عن احت       
  .كلما زادت التغيرات والعكس صحيح

  

  :الميزانية .3

ال شك أن أهم العوامل التي تتحكم في مدى التغيرات التي تـتم علـى المبنـى القـديم                   
ي مشروع جديـد    لمقررة للمشروع، فإعادة التوظيف أل    الستيعاب الوظيفة الجديدة هي الميزانية ا     

  .نسبها طبقا للميزانية الموضوعةصميمية يتم اختيار أون له بدائل تيك
ومما ال شك فيه أن الميزانية تحجم العملية اإلبداعية، ويفضل عدم تحديد الميزانية قبـل               
البدء في وضع األفكار التصميمية حتى ال تحد الفكر المعماري خاصة عند التعامل مع المبـاني                

  .امل معها عناية خاصةذات القيمة والتي يستلزم التعأو األثرية 
  

  : أساليب معالجة التغيرات-

خارجية فإن األمـر يـستلزم معالجـة هـذه          أو  عند عمل تغيرات بالمبنى سواء داخلية       
 محاكـاة بعـض العناصـر     التغيرات بصريا لتوضيح فكر المعماري، وتبدأ هذه المعالجات من          

  .عهااألصلية للمبنى حتى تصل في بعض الحاالت إلى التباين التام م
علـى فكـر المعمـاري      ، و ى وبعده التاريخي  إن أسلوب المعالجة يعتمد بالطبع على أهمية المبن       

ة الجديدة التي سيقوم بها المبنى، ومن المعروف أن التطابق التام بين القـديم والحـديث                الوظيفو
  .مرفوض في عمليات الحفاظ

  

  :التطابق -1

أو عض األحيان يتمثل في مطابقـة       في ب " النسخ"الذي يطلق عليه    أو  إن أسلوب التطابق    
نسخ تفاصيل وعناصر المبنى القديم كما هي تماما، ومعالجة التغيرات التي تم عملها بنفس تلـك                

  .التفاصيل، بحيث يكون من الصعب التفرقة بين القديم والجديد
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ولكن ذلك يتطلب جهدا كبيرا وتكلفة مرتفعة إلى جانب صعوبة التنفيذ لعـدم تـوفر الحـرفيين                 
  .الفنيين الذين يستطيعون تنفيذ تلك األعمالو

  

  :التوافق -2

يمكن أن يتم عمل التغييرات الجديدة بحيث تتوافق مع القديم وذلك من خالل عدة أساليب منهـا                 
  .التوافق في الشكل والمادة واللون

  :التوافق في الشكل  - أ
  :يمكن أن ينتج التوافق في الشكل من خالل عدة أساليب منها

 حيث يمكن أن يتم التوافق بين عنصرين في حالـة           :حجم والنسب التوافق في ال   •
  .التطابق في الحجم والنسب

عملية تبسيط العناصر المستحدثة مقارنة بعناصر المبنـى القـديم          هو   و :التجريد •
حتى تعطي اإلحساس فقط وليس بالتطابق التام معها، وهذه العملية تـأتي مـن              

العناصر القديمـة وتحويلهـا إلـى       خالل تبسيط الخطوط الزخرفية التي تكون       
  .حتفاظ بالنسب واضحة وخالية من التفاصيل مع اإلخطوط

غيـر منتظمـة،    أو  نمط ناتج من تكرار عنصر بطريقة منتظمة        هو   و :اإليقاع •
ويمكن أن يوظف المعماري هذا النمط الجمالي ليعطي توافقا بين القديم والجديد،            

 في المبنى القـديم علـى المبنـى         وإذا تم تكرار عنصر من العناصر الموجودة      
الجديد فإن ذلك يعطي استمرارية وترابطا، خاصة إذا اقترن اإليقاع بالتوافق في            

 .النسب والحجم
  
  
  
  
  

  :التوافق في المادة  - ب
يمكن أن يتم التوافق في المادة بين المبنى القديم والجديد باستخدام نفس المـواد ولكـن                

  .بتنسيق مختلفأو حجام مختلفة بمعالجات مختلفة، كاستخدام الحجر بأ
ويمكن أن يتم التوافق بين المواد المختلفة بأن تتحد في بعض الصفات المميزة لها كأن يكون لهم                 

  .غيرهاأو نفس درجة الشفافية أو نفس الملمس 
  

  :التوافق في اللون  - ت
إذا لـم   توافقا إذا ما أثر على العين والنفس تأثيرا حسنا، أما    يمكن لتكوين لوني أن يحقق    

أكثر من بين مجموعة لونية فإن العين والنفس تبتعدان         أو  يستطع النظر أن يقع بهدوء على لون        
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الـصفة األساسـية    هو  عنه، وفي هذه الحالة نقول أن األلوان ليس بينها توافق، وعليه فالتوافق             
  .1لمجموعة لونية نرتضيها

ستخدامها إليجاد توافق لوني بين كل من   وهناك قوانين تحكم عملية توافق األلوان وبالتالي يمكن ا        
  .المبنى القديم والمبنى الجديد

  

  : التباين-3

عكس التوافق، وبالتالي يمكن أن يتحقق أيضا من خالل التبـاين           هو  التضاد و هو  التباين  
  .اللونأو المادة أو في الشكل 

  
  

  : اتجاهات التغيرات-

التغيرات التي يمكن أن تتم لتكييف المبنى مع الوظيفة الجديدة كثيرة ومتعـددة، وكمـا               
  :ذكرنا من قبل فإنها تعتمد على عدة عوامل، ويمكن تقسيم التغيرات إلى اتجاهين

  

  :التغيير الداخلي: األولاالتجاه 
ن  بالفعل أل  إن التصميم الداخلي لمبنى جديد أبسط بكثير من التصميم الداخلي لمبنى قائم           

 أساسا الستيعاب وظيفة أخرى ومتطلبات مختلفة وبالتالي فإن التغيير           مصمما المبنى القائم يكون  
  .يكون محدودا

 الداخلي، وأخيرا   اإلمتدادادة ترتيب وتوظيف الحيزات إلى      ح التغيير الداخلي من مجرد إع     اوويتر
  .التغيير الداخلي الشامل

  

  :إعادة ترتيب وتوظيف الحيزات -1

د إعادة توظيف مبنى ما ووضع متطلبات الوظيفة الجديدة مـن حيـزات وخـدمات               عن
وترتيب تلك الحيزات داخل المبنى القائم فإن ذلك يتطلب التغيير الداخلي للحيزات مـن خـالل                

، فقـد تـم إعـادة       محطة أورساي بفرنسا  تقسيمها وإعادة توظيفها، ومثال لذلك      أو  مزج حيزات   
صـاالت العـرض     الستيعاب   إلضافة إلى استحداث حيزات جديدة    ها، با ترتيب وتوظيف حيزات  

  )2لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الملحق (. أورساي كمتحفالخدمات العامةو
  : الداخلياإلمتداد -2

 الداخلي في زيادة المساحة المستخدمة داخل المبنى، وذلك باالستفادة من ارتفاع            اإلمتداديتلخص  
بعمل أدوار جديدة داخل األفنية     أو  تسمح بعمل أدوار جديدة داخلية،      أسقف المباني القديمة والتي     

 The old post office (The الداخلية المغطاة، مثال ذلك مبنى مكتب البريد القديم بواشـنطن 

                                                 
  .93 ص-1981 دار المعارف، – نظرية اللون -حمودة يحيى 1
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Pavilion) –Washington D.C. وخدم كمركز رئيسي لخدمات البريد 1899 الذي أنشأ عام 
  )3/8شكل(، 1م1934عام بالواليات المتحدة األمريكية حتى 

 
   الداخلياإلمتدادقطاع ومسقط أفقي لمكتب البريد القديم بواشنطن ويوضحان : 3/8شكل

  .الفضلوهبة اهللا أب: المصدر

  
  

                                                 
1 Diamonstein, Barbaralee-Remaking America- Crown Publishers, Inc., New York, 1986, p64. 
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  :التغيير الشامل الداخلي -3

في بعض الحاالت يكون الحفاظ على المبنى بغرض الحفاظ على صورة الشارع فقط، وبالتـالي               
 احد واجهاته مع بناء مبنى كامل جديد من الـداخل،         أو  كل الخارجي للمبنى    يتم الحفاظ على الهي   

ومثال ذلك المبنى السكني الذي تم بناؤه داخل مبنى الكنيـسة ذات الطـراز اإلغريقـي بقريـة                  
 بالمنطقة األثرية بمدينة نيويورك والتي يرجـع تاريخهـا إلـى عـام              Greenwichجرينويش  

واجهته الوحيده المتبقيه من مبنى الكنيسه والمطلـه علـى          حيث تم ترميم    ،  )3/9شكل(،  11846
  .الشارع بغرض الحفاظ عليه

  
  2قطاع ومسقط وواجهة الكنيسة بعد إعادة التوظيف : 3/9شكل

  

                                                 
1 Shopsin, William C.- Restoring old buildings for contemporary uses-Watson-Guphill publications, New 
York, 1989, p58. 
2 Shopsin, William C.- Restoring old buildings for contemporary uses-Watson-Guphill publications, New 
York, 1989, p59. 
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  :التغيير الخارجي: االتجاه الثاني
عند تكييف المبنى القديم مع الوظيفة الجديدة يستلزم األمر في بعـض األحيـان عمـل                

 هذه التغيرات ما بين التغيرات البسيطة في الواجهة وحتى          تراوحخارجية بالمبنى، وت  التغيرات ال 
  .ات الخارجية للمبنىاإلمتدادحجبها بالكامل، ويدخل تحت التغيرات الخارجية أيضا عمل 

  :تغيير الواجهات-1
ريع عمـل   يستلزم األمر في بعض المشا    

بعض التغيرات فـي الواجهـات حتـى تـتالئم          
االحتياجات الداخلية من الفتحات، ولـذا يـستلزم        
عمل دراسات تامة لنسق الواجهات وإيقاع النوافذ       
واألبواب وبالتالي دراسة وضع اقتراح الفتحـات       

  .الجديدة وتماشيها مع الفتحات األصلية
وفي بعض األحيان تكون التغيـرات لدرجـة أن         

ق قبل التغيير وبعده تكون بقدر كبيـر جـدا،          الفر
 2ومثال ذلك إعادة توظيف مصنع جاكسون للجعة      

Jackson's Brewery   على نهـر الميسيـسيبي
  )3/10انظر شكل(بالواليات المتحدة األمريكية، 

لكن مثل هذه التغيرات قـد تعتبـر كنـوع مـن            
التزييف، وال بد من مبرر قوي إلجراء مثل هـذه          

ـ يعتبر   وإال فإنه    كون الواجهات الجديدة متماشية مع الطابع العام للمنطقة        كأن ت  التغيرات  ااتجاه
  .امرفوض

  

  :ات الخارجيةاإلمتداد-2

) The Extension (اإلمتـداد ات يجب توضيح معنى اإلمتدادقبل البدء في الحديث عن 
تخدام كلمة ، ولذا سيتم اس)The Addition(معنى مقابل لإلضافة هو أي زيادة مساحة المبنى، و

  .المفهوم للتعبير عن اإلمتداد
 الخارجي للمباني ذات القيمة يمكن أن يدمر مواد البناء المميزة للمبنـى             اإلمتدادبما أن   و

 واإلضافة الخارجية يجب أن يـأتي بعـد         اإلمتدادويغير في شخصيته، وبالتالي فإن التفكير في        
 الـداخلي،   اإلمتـداد التفكير في سبل    أو  لداخلية   إيجاد الحلول البديلة لالكتفاء بالمساحات ا      محاولة

 الداخلي،  اإلمتدادالتفكير في سبل    أو  وحين تفشل هذه الحلول البديلة لالكتفاء بالمساحات الداخلية         

                                                 
1 Diamonstein, Barbaralee –Remaking America –Crown publisher ,Inc., New York, 1986, p157. 
2 Diamonstein, Barbaralee –Remaking America –Crown publisher ,Inc., New York, 1986, p154. 
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لحفاظ على المظهر الخارجي للمبنى، ومراعاة عـدم        ات الخارجية مع ا   اإلمتداديمكن التفكير في    
  .إعاقة الرؤية البصرية له

ة توظيف مبنى قديم فإنه غالبا ما يكون هناك احتيـاج لمـسطحات إضـافية               وعند إعاد 
ات الخارجية، كذلك فإن عالقتهـا بـالمبنى        اإلمتدادلمالئمة احتياجات الوظيفة الجديدة وتصميم      

القديم تعتبر التحدي األكبر للمصمم المعماري وصوال ألنسب الحلول، بحيـث تلبـي اإلضـافة               
  .وأن تتماشى مع المبنى األصليالجديدة المساحة المطلوبة 
  :ات والعوامل التي تؤثر على تصميمهااإلمتدادوفيما يلي توضيح لعملية 

  

  :ات الخارجيةاإلمتدادأنواع  )1

ات الخارجية ال حصر لها، وتختلف من كل مشروع آلخر طبقا لعوامـل             اإلمتدادإن  
  :ات عامة على اتجاهيناإلمتدادمتعددة، لكنه من الممكن تقسيم 

  .ت المرئيةاإلمتداد: األولجاه االت
  .ات الغير مرئيةاإلمتداد: االتجاه الثاني

  

  :ت المرئيةاإلمتداد -أ

نظرا لعدم توفر االمكانيات للنزول تحت مستوى األرض سواء من الناحية المساحية            
 التعامل مع المبنى القائم والربط بين المبنيـين         فإن المعماري يحتاج إلى   االقتصادية،  أو  

  .بصرياأو ان ذلك الربط ماديا سواء ك
ويمكن أن يظهر ذلك في مبنى بلدية والية كونيكتيكت بالواليات المتحدة األمريكية والذي            

، وعند إعادة التوظيف فـإن      م1920كان في األصل مبنى مدرسة يرجع تاريخها إلى حوالي          
كخلفيـة للمبنـى     اإلمتـداد  الخارجي للمبنى، حيث جاء هذا       اإلمتدادالوظيفة الجديدة تطلبت    

القائم، وتماثله حول المحور مع استخدام نفس المواد في بساطة شديدة تعطي تركيزا علـى               
  ).3/11شكل(، 1المبنى القديم

 
  .2المسقط األفقي وواجهة مبنى البلدية : 3/11شكل

  
                                                 

1 Dibner, David R. – Building additions Design –McGraw- Hill Book Company, 1985, p66. 
2 Dibner, David R. – Building additions Design –McGraw- Hill Book Company, 1985, p67. 
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  :ت الغير مرئيةاإلمتداد -ب

امتـداد  هـو   ا  ات التي تختفي تحت سطح األرض، وأقوى مثال له        اإلمتدادوهي تلك   
،حيث تحول بعد استخدامات    .I.M.Peiمتحف اللوفر بفرنسا والذي قام به المعماري الصيني         

م، ولكنه لم يعد مناسبا للعرض الفني لألعمـال         1793 عام   2 1 إلى متحف   فيما مضى  عديدة
المعروضة، وأصبح غير مالئم ألساليب اإلدارة الحديثة المطلوبة للمتحف، وغيـر مناسـب             

لحفاظ واألمن لحماية المعروضات، وكان من الضروري إجراء بعض التطـويرات           ألعمال ا 
هـو  وإضافة الخدمات إليه، والحل الذي توصل إليه المعماري للتغلب على هـذه المـشكلة               

الواقع بين الجناحين البحري والقبلـي للمبنـى   ) Cour Napoleon(استغالل الفناء المسمى 
% 80 زاد مسطح العرض بنسبة تقدر بحوالي      حيث   بأن قام بعمل دور كامل تحت األرض،      

  .من المسطح األصلي للعرض، واحترم القيمة التاريخية للمبنى
، الجمهور على ذلك فقد أضاف خمسين ألف متر مربع تستغل كصاالت الستقبال             عالوة... 

 وصاالت بيع وخدمات ودورات مياه، كما أفـاد هـذا           اريتيكافومجهزة بجميع الخدمات من     
األمر الذي لـم يكـن   هو  في عمل اتصال مباشر تحت األرض بين األجنحة المختلفة و   الحل

   ).3/5صورة(و) 3/12شكل(، 3ممكنا بين أجزاء المتحف في وضعه السابق

  
  أيزومتري يوضح امتداد متحف اللوفر وربطه لألجنحة المختلفة : 3/12شكل

  

    
  . والخاص بالتوسعهر ويعتبر تأكيدا لمدخل الطابق التحت أرضيالهرم الزجاجي الذي يتوسط ساحة القص : 3/5صورة

                                                 
 .1988، مايو91ء، العدد عالم البنا 1

2 Le Guillou, Jean Claude –Le Louver 800 years of history in Paris –Deux Coqs d'or, Paris, 1990, p5. 
3 Bresc –Bautier, Genevieve –The architecture of the Louvre –Thames and Hudson, London, 1995, p192-
193. 
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