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A Criminal investigation

تحقيق جنائي

Ainsi de suite

فن وكتب جميلة

وهلم جرا

في هذا الكتاب نقرأ قصة نتتبع فيها واتابه المفتش خالل عمله
عندما كان يستجوب شهودا (عماال في مصنع المدابغ ،ورجال
شرطة الحي )...ويسير في أكثر األحياء خطورة في طوكيو -
بحاناتها وجسورها وممراتها ومستشفياتها ً
بحثا عن القاتل .عملفيه أكثر من مجرد تحقيق للشرطة ،إذ يكشف مقطع فيديو لواتابه
النقاب عن طوكيو في خمسينيات القرن الماضي ،وظهورها بهذه
الطريقة أمر نادر.

يبدأ العمل الذي يحمل عنوان "وهلم جرا" بهذه السلسلة ويستمر
من خالل إنجازات قيد اإلنتاج تقدم أعماال ووجهات نظر
لم يسبق طرح العديد منها .تشكل العديد من المحادثات بين
الفنانة والكاتبة ماري ديسبليشين خيطا مشتركا يسمح للقارئ
اإلحاطة بما في هذا الكتاب الرائع لصوفي كالي من خالل رحلة
موضوعية جمعت ما يقرب من ثالثين سلسلة .يبدأ هذا الكتاب
من حيث انتهت األحداث في "رأيتني " ،وهو أول عمل متعلق
بالماضي من أعمال الفنان التي تم إنتاجها بين عامي1979
و ،2003والتي انتهت ب "غير مكتمل".

RIGHTS SOLD
منشورات بيالنغ

FIND OUT MORE
> تم بيع  0007نسخة في فرنسا
منشورات كزافييه بارال | 9782915173826 | 2011
100 pages | 21x29 cm | 47.00 €

فن وكتب جميلة

يوكيشي فاتاب

يسمح ألول مرة لمصور
بمرافقة الشرطة لتوثيق قضية

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االنكليزية

FIND OUT MORE
> تم بيع  3500نسخة في فرنسا
> تم بيع  7500نسخة في العالم
منشورات كزافييه بارال | 9782365110464 | 2017
508 pages | 17x24 cm | 65.00 €
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صوفي كال

في مكان ما بين كتالوج
مشروح وكتاب فني ،يجمع
عمل وهلم جرا كل أعمال
صوفي كال من عام .2003

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

أتولييه EXB
Des Oiseaux Leila Jeffreys

طيور ،ليلي
جيفري
باستخدام ثقافة فن االنتظار ،تقدم لنا ليلى جيفريز معرضًا من
الصور الغريبة والشديدة الواقعية بنفس الوقت ،غنية بالكوكاتو
وبالببغاوات البرية وبالماس الخماسي األلوان ،وبأنواع غريبة
أخرى ذات ألوان متنوعة .في المقابل ،يكشف كل طائر رشيق
ومؤذ وشرس وفخور وخجول ومتصنع تم تصويره عن
شخصيته ،وكأنه يريد التحاور مع المشاهد.
أسلوب يؤكد من خالله على التجسيم المشترك بين اإلنسان
والحيوان.

FIND OUT MORE
> تم بيع  500نسخة فرنسية و 650نسخة إنكليزية في فرنسا
منشورات كزافييه بارال
9782365112321لنسخة الفرنسية
9782365112581 | 2020النسخة االنكليزية
96 pages | 20,5x26 cm | 35.00 €

Des Oiseaux Pentti Sammallahti

فن وكتب جميلة

طيور ،بينتي
ساماالهتي

ليلى جيفري

رحلة إلى الغابات واألحراش
االستوائية عبر العالم للقاء
أنواع مذهلة من الطيور

شاطئ البحر ،والمستنقعات ،والحدائق ،والسهول الالمتناهية،
وأوراق أشجار الغابات ،والمناظر الطبيعية الثلجية  ...في
هذه المساحات المعزولة حول العالم ،تكشف الطيور بطريقة
متقنة وشاعرية عن وجودها .كقصص مرئية ،تشهد صور
بينتي سامالالهتي باألبيض واألسود على العينه االستثنائية في
الحصول على التفاصيل ،واإلضاءة التي تنحت المساحات،
والصامتة منها أيضا التي يظهر فيها الوجود البشري أو الحيواني
فجأة .تجربة الصورة هذه ذات شقين :فباإلضافة إلى براعتها
السردية ،فإن استخدام عملية ثنائية اللون مع البياض النقي
مثل ريش البجع أو طيور النحام الوردي ،في مواجهة األسود
العميق ،يخلق تالعبا بالنسيج ويجسد بقوة عالما تحتل فيه الطيور
مكانة فريدة.

FIND OUT MORE
> تم بيع  2500نسخة فرنسية و  1500نسخة إنكليزية في
فرنسا
منشورات كزافييه بارال
 9782365112086النسخة الفرنسية
9782365112154النسخة االنكليزية| 2018
120 pages | 20,5x26 cm | 35.00 €
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فن وكتب جميلة

بينتي سماالهتي

خفايا عالم الطيور المصورة
من قبل بينتي ساماالهتي
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Des Oiseaux Terri Weifenbach

طيور ،تيري
وينفينباخ
تتأرجح بين الخيال والواقع ،يبدو أن هذه الصور قد التقطت
خلسة بينما كانت الطيور تتسابق بأقصى سرعة ،وترقص في
السماء ،وتهبط ،وتبقى ثابتة ،وتعقد اجتماعات .تتنوع ألوان
الحديقة مع توالي الفصول ،الفاتحة والمشبعة .تالعب بين
التفاصيل غير الواضحة والواضحة تمامًا ،والتوقف عند صورة
تجسد بدقة واقعًا حيويًا .تم أخذ صور تيري وينفينباخ في حديقته
الشخصية في واشنطن العاصمة ،لتغمرنا أعماله باألشياء
الصغيرة للغاية ،وتنقلنا إلى عالم رائع وحيوي .هذا العمل جزء
من مجموعة طيور ،التي تحتفل من خالل نظرة العديد من
الفنانين بحضورها األساسي والضعيف في عالم يبدون فيه
ضعفاء.

FIND OUT MORE
> تم بيع  950نسخة فرنسية و 750نسخة إنكليزية في فرنسا
منشورات كزافييه بارال  | 9782365112178 -النسخة الفرنسية
9782365112376النسخة االنكليزية | 2019
96 pages | 20,5x26 cm | 35.00 €

Évolution

فن وكتب جميلة

تطور

فن وكتب جميلة

مذهلة ،غامضة ،أنيقة أو مثيرة للسخرية ،تحمل الهياكل العظمية
للفقاريات التي تعيش اليوم على األرض ،آثار تطور لعدة
مليارات من السنين .تخيل كزافييه بارال وجان بابتيست دي
بانافيو هذا الكتاب الذي ُنشر باالشتراك مع المتحف الوطني
للتاريخ الطبيعي ،وأ ُنتج بالتعاون مع متحف المحيطات في
موناكو ،ومتحف التاريخ الطبيعي في مرسيليا ،ومتحف التاريخ
الطبيعي في تولوز ،ومتحف فراجونارد وومدرسة ألفورت
الوطنية البيطرية .تقدم هذه الطبعة المنقحة والموسعة ما يقارب
مائتي نوع مختلف ،بما في ذلك خمسة عشرة عينة جديدة.

تيري وينفينباخ

العالم السري لطبيعة مأهولة
بالطيور التي تعشعش في
الحدائق الحضرية

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بثالث لغات  :الصينية ،اإلنكليزية ،واليابانية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  6000نسخة في فرنسا
> عدد النسخ المباعة في العالم  :الصين  ،23000الواليات
المتحدة  ،2500اليابان .6200
منشورات كزافييه بارال | 9782915173741 | 2015
424 pages | 17x24 cm | 39.00 €
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اكزافييه بارال
جان باتيست دي باناجيو
باتريك غرييس

يقتفي هذا الكتاب أثر تاريخنا
الذي حفظت عظامه ذاكرته
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Florae

فلورا
تثير األزهار كمواضيع للدراسة منذ أقدم العصور العديد من
األسئلة حول أصول الكائنات الحية وتشهد أيضا على عالقتنا
بالطبيعة .في مفترق طرق تاريخ العلم والفن ،يدعو هذا الكتاب
إلى االستكشاف :من صفحات أقدم األعشاب المحفوظة في
العالم ،إلى زخارف أوروبا في العصور الوسطى ،ومن حدائق
أباطرة الصين إلى حدائق سالطين الباب العالي في بالد الشرق
ومن الساعة الزهرية الخيالية التي تخيلها كارل ليني إلى الرق
الشهير في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي  ...تم تصميم هذا
العمل الغني بالنقوش والمخطوطات والوثائق القديمة المستخرجة
تحديدا من مكتبة فرنسا الوطنية والمكتبة البريطانية ومكتبة
الفاتيكان ،بالتعاون مع دار المجوهرات الراقية فان كليف.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  8لغات لـ فان كليف و أربيل

FIND OUT MORE
> تم بيع  2000من النسخة الفرنسية و 1000من النسخة
اإلنكليزية في فرنسا
> تم بيع  15000نسخة إنكليزية في العالم
منشورات كزافييه بارال
النسخة الفرنسية 9782365112628
9782365112635النسخة االنكليزية | 2020
20 pages4 pages | 20,5x26 cm | 55.00 €

India

فن وكتب جميلة

الهند

فن وكتب جميلة

تشهد هذه الصور على تميز المصور في اهتمامه برواية
القصص واألماكن العامة والمشاهد الغير متوقعة .يقول هاري
جرويرت إنه يحتاج إلى السفر ليشعر بالعالم ويعبر عنه
بالصور .ألكثر من ثالثين عامًا عبر شبه الجزيرة الهندية،
ذهب من والية غوجارات إلى والية كيراال ،استطاع اإلحاطة
بعض الشيء بجوهر هذا البلد ذي االساطير العديدة .شوارع
تعج بالنشاط في نيودلهي أو كلكتا ،وقرى متواضعة في تاميل
نادو أو راجستان ،غيتس المدن الدينية الكبرى في بيناريس أو
فاراناسي ...

عمل جماعي

رقيقة وضعيفة وعمرها قصير
وتزيينية وقيمة أنها الزهور
الني تبهر

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية

FIND OUT MORE
> تم بيع  3000نسخة في فرنسا
> تم بيه  2500نسخة في المملكة المتحدة
منشورات كزافييه بارال | 9782365112758 | 2020
| 29x23,5 cm | 45.00 € seg208 pa
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هاري غروياريت

تحكي حوالي  150صورة،
معظمها غير منشورة من قبل،
عن الهند الخالدة والحديثة.
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L'esprit des hommes de la Terre de Feu

روح رجال تييرا
ديل فويغو
يكتشف مارتن جوسيند أثناء بحثه عن شعوب مجهولة ،حضارة
ستختفي قريبًا مع وصول المستعمرين الغربيين -المبشرين
والمنقبين عن الذهب والرعاة والمغامرين اآلخرين  ...فيقرر
في التزام شخصي للغاية تصوير هؤالء الرجال بأنماط حياتهم
ومعتقداتهم الغريبة جداً بالنسبة ألوروبي .غاص مارتن في هذا،
األمر كليًا :خالل أربع رحالت ،استمرت حتى عام 4291
قام بجمع عادات وطقوس وكلمات شعوب سيلكنام ويامانا
وكاويسكار .األمر الذي جعله مفتو ًنا بما يراه ودفعه ذلك ألخذ
أكثر من ألف صورة ،تعتبر شهادة فريدة لروح هذه الشعوب
في أرض النهايات ،ونصبًا تذكاريًا لذكرى شعوب أرض النار
(تييرا ديل فويغو) بقدر ما هي وثائق أنثروبولوجية استثنائية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 3لغات :األلمانية ،اإلنكليزية ،واالسبانية.

FIND OUT MORE

L'intérieur de la nuit

فن وكتب جميلة

في قلب الليل

مارتن غوسيند

يعتبر مارتن جوسيند من
الغربيين القالئل الذين عاشوا
بين شعوب السيلكنام واليامانا
والكاويسكار

كان جورج شيراس ( )1942-1859مراقبًا مرهفا ً لعالم
الحيوانات ورائ ًدا في "تصوير الحياة البرية" ،وكان أول من
كشف ،في مطلع القرن العشرين ،من خالل صور فالش
مذهلة ،عن الحياة الليلية لحيوانات الغابة .من اللقطات المتحركة
المأخوذة من زورقه إلى الحيل الفوتوغرافية التي طورها (يأخذ
الحيوان نفسه الصورة بمجرد االصطدام بسلك) ،نجح في
التقاط الغزالن والوشق والنيص وطيور مختلفة .تسمح لنا هذه
الدراسة األولى بإعادة اكتشاف عمل شيراس ،فتقدم في صيغة
حميمية مجموعة مختارة من صورها التي يثريها كتابة شاعرية
للفيلسوف والكاتب جان كريستوف بيلي.

FIND OUT MORE
> تم بيع 2000نسخة فرنسية و 2000من النسخة اإلنكليزية
في فرنسا
منشورات كزافييه بارال  -النسخة الفرنسية | 9782365110761
9782365110914النسخة االنكليزية | 2015
96 pages | 22x28 cm | 39.00 €

> تم بيع  3500نسخة في فرنسا
> تم بيع  1500نسخة في ألمانيا 2000 ،في إسبانيا2000 ،
في المملكة المتحدة
منشورات كزافييه بارال | 9782365110433 | 2015
300 pages | 25x31 cm | 60.00 €
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فن وكتب جميلة

جورج شيرا

عرض لعمل ج .شيراس الذي
يصور ليالً حيوانات برية
عديدة في الواليات المتحدة
وكندا
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La Lecture des Pierres

قراءة األحجار
شغف الكاتب األكاديمي ،روجر كيلوا ،في وقت مبكر ب
"األحجار الغريبة التي تجذب االنتباه من خالل شيء غير
مألوف في شكلها أو من خالل غرابة ملحوظة في رسمها أو
لونها" .ولهذا نجده يتكلم عن عالم المعادن من خالل رؤية
شخصية للغاية ،تنبثق من الفن والعلوم الطبيعية ،صورة جديدة
للكون .وتصحب هذه الجولة المرئية لمجموعة روجر كيلوا
إعادة إصدار لنصوصه الشهيرة :أحجار وكتابة األحجار والعقيق
المتناقض .تتحدث هذه النصوص الوصفية والتأملية عن ميزات
المعادن ،وتعمل قراءتها على نشر السعادة التي ألهمتها لروجيه
كيلوا.
تم انتاج الكتاب بالتعاون مع المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في
والذي حصل على تبرع لجزء كبير من  )NHNM(،باريس
المجموعة.

FIND OUT MORE
> تم بيع  5000نسخة في فرنسا
منشورات كزافييه بارال | 9782365110570 | 2014
432 pages | 19x25 cm | 55.00 €

Londres 1959

فن وكتب جميلة

لندن 1959

روجيه كالوا

يكشف هذا العمل عن أجمل
األحجار المأخوذة من مجموعة
روجيه كايوا بصورها التي لم
يسبق نشرها.

خالل شتاء عام  ،1958ذهب سيرجيو الرين (-1202
 )1391إلى لندن لبضعة أشهر فقط .وفي األجواء الخاصة جداً
للعاصمة البريطانية ،انتقى الموضوعات التي تهمه وركز على
ظالل المدينة .في هذا الجو البارد والرطب ،نجد ظالمًا ملموسًا
سمح له "بتجسيد عالم األشباح" .انضم بعد ذلك إلى وكالة صور
ماغنوم للسفر وسافر حول العالم ،قبل أن يتقاعد في الريف
التشيلي ويتخلى عن التصوير .تم إثراء هذه الطبعة الجديدة
بالصور غير المنشورة وبالمجموعات المرئية التي كان سيرجيو
الرين قد ذكرها بنفسه في مراسالته العديدة .أكمل هذا العمل
بنص للكاتب التشيلي روبرتو بوالنوُ ،كتب خصيصًا لمرافقة
أعمال مواطنه في عام  ،1999باإلضافة إلى مقال بقلم أنييس
سيري ،المديرة الفنية لمؤسسة هنري كارتييه بريسون.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واالسبانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  3000نسخة في فرنسا
> عدد النسخ المباعة في العالم  :اسبانيا  ،2000الواليات
المتحدة  ،1500المملكة المتحدة .3500
منشورات كزافييه بارال | 9782365112734 | 2020
176 pages | 18,5x24,5 cm | 39.00 €
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فن وكتب جميلة

سيرجيو الران ،أنييس سير

طبعة جديدة ألول بحث عن
أهمية المصور

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

أتولييه EXB
Mars, une exploration photographique

استكشاف
فوتوغرافي
للمريخ
اختار اكزافييه بارال من بين عشرات اآلالف من الصور التي
التقطها جهاز استشعار النازا م.ر.و ،سلسلة من مائة وخمسين
صورة تم جمعها في الكتاب وأرفقت بنصوص تسمح لنا بفك
رموزها .تستحضر هذه الصور الجميلة للغاية في بعض األحيان
الرسم التجريدي فتجذب إليها عشاق الفن وعشاق العلوم.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية والصينية.

FIND OUT MORE
> تم بيق  1500نسخة في فرنسا
> عدد النسخ المباعة في العالم  :الصين  ،5000الواليات
المتحدة .3000
منشورات كزافييه بارال | 9782365111232 | 2017
296 pages | 17,5x23,5 cm | 39.00 €

Masahisa Fukase

فن وكتب جميلة

ماساهيسا فوكاس

فن وكتب جميلة

يرجع هذا العمل إلى الوراء ويعرض أعمال المصور الياباني
( ) 2021 -1934المخصصة لوالده ،والتي تخص القطط،
والصور الذاتية التي تم التقاطها في حوض االستحمام .جرب
الفنان الطباعة التركيبية ،واللصق ،والتصوير الفوتوغرافي
المعاد صياغته بالرسم أو حتى بوالرويد .تطلعنا نصوص
سيمون بيكر ،مدير البيت األوروبي للتصوير الفوتوغرافي،
وتومو كوسوغا ،مدير أرشيف ماساهيسا فوكاس ،على الجوانب
المتعددة لعمله حيث تلتقي الدراما بالسخرية بقدر ما تلتقي
باالستفزاز.

اكزافييه بارال
فرونسوا روكار
ألفريد ماكوين

مناظر غير متوقعة نحتتها
الريح منذ أكثر من ثالثة
مليارات من السنين

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واليابانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  2000من النسخة الفرنسية و 2000من النسخة
اإلنكليزية في فرنسا
> عدد النسخ المباعة في العالم  :الواليات المتحدة 1000
واليابان .2500
منشورات كزافييه بارال  -النسخة الفرنسية | 9782365111775
 9782365112024النسخة االنكليزية | 2018
416 pages | 19,5x26 cm | 65.00 €
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ماساهيسا فوكاس

مجمل أعمال ماساهيسا فوكاس
الفنية مقدمة في  26سلسلة

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

أتولييه EXB
…Rachel, Monique

راشيل ،مونيك ...

Ruines

فن وكتب جميلة

آثار

لقد أزعجها "عدم ظهور حياتها في عملي .عندما وضعت آلة
تصويري أسفل السرير حين كانت تحتضر ،ألنني كنت أخشى
أن تلفظ نفسها األخير في غيابي ،ألنني أردت أن أكون هناك
وأسمع كلمتها األخيرة ،صاحت :أخيرًا" .تتحدث صوفي كالي
عن مونيك من خالل مقتطفات من يوميات حميمية وصور
فوتوغرافية من ألبومات العائلة وتقدم التركيب الخاص بها الذي
تم إنشاؤه في قصر طوكيو تكريمًا لوالدتها التي توفيت في عام
 . 2007لكن هذا الكتاب هو قبل كل شيء كائن حقيقي صمم
برفقة الفنان.

FIND OUT MORE
> تم بيع  5000من النسخة الفرنسية و 1000من النسخة
اإلنكليزية في فرنسا
منشورات كزافييه بارال
| 9782915173789النسخة الفرنسية
 9782365111171النسخة اإلنكليزية
| 2017|20 pages|4 pages | 17x24 cm | 49.00 €

فن وكتب جميلة

صوَّ ر كوديلكا 200موقع أثري بنفس الشكل البانورامي وكان
هذا ثمرة  28عامًا من التجول في  20دولة .يرى البعض أنه
عاد إليها عدة مرات ،وأحيا ًنا عشرات المرات ،على مدى فترات
مختلفةً ،
بحثا عن "أفضل صورة" .إلى جانب الرؤية الرومانسية
والخالبة لهذه المواقع ،فإن اإلطارات المذهلة لجوزيف كوديلكا،
والتي غالبًا ما تتدفق مع األرض من األعلى أو األسفل ،ولقطاته
باألبيض واألسود ذات التباين القوي ،تجعلنا نعيد اكتشاف بعض
األماكن األسطورية مثل دلفي وبومبييي.

RIGHTS SOLD

صوفي كال

"أسمت نفسها تباعا باألسماء
التالية :راشيل ،مونيك ،زيندلر،
كال ،باجليرو ،كونثير ،سيندلر.
كانت أمي تحب أن نتكلم عنها"

تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واإليطالية

FIND OUT MORE
> تم بيع  2000نسخة في فرنسا
> عدد النسخ المباعة في العالم :الواليات المتحدة ،2000
المملكة المتحدة  ،2600إيطاليا 1600
منشورات كزافييه بارال | 9782365112611 | 2020
368 pages | 31,5x24 cm | 55.00 €
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جوزيف كوديلكا

عرض ألعمال جوزيف
كوديلكا المنجزة في أماكن
أثرية على حافة البحر
المتوسط

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

أتولييه EXB
Sergio Larrain

سيرجيو الران

فن وكتب جميلة

دراسة تمت تحت إدارة أنييس سير التي كان لها مراسالت
طويلة مع ماغنوم وعملت معه أيضا للحفاظ على تراثه
الفوتوغرافي .تنقسم هذه الدراسة إلى محورين رئيسيين  :أمريكا
الالتينية وأوروبا .مجموعة مختارة من أكثر من  002صورة
فوتوغرافية تثريها سيرة ذاتية ورسائل ورسومات وكتابات
تجعلنا ندخل إلى أعماق عالم هذا الفنان االستثنائي.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 3لغات  :اإلنكليزية ،األلمانية والصينية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  4800نسخة في فرنسا
> عدد النسخ المباعة في العالم  :ألمانيا  ،2000الصين ،2000
الواليات المتحدة .2000
منشورات كزافييه بارال | 9782365110204 | 2013
400 pages | 21x29 cm | 65.00 €

سيرجيو الران
أنييس سير

أول دراسة شاملة عن أعمال
سيرجيو الران
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