
 

 

 

 

 

Le Royal Château d'Amboise  
 
The royal residence of Charles VIII and Francis 
I, the castle lords majestically over the Loire, 
and no matter the direction from which you 
approach, the surrounding park creates a 
magnificent setting. In the golden light of 
sunset, playing with the towering shadows of 
the turrets and their pointed roofs, Maia Flore, 
suitcase in hand, opens the door to the castle 
and, in turn, invites any curious visitor to enjoy 
the same privilege. 

 

 القصر الملكي في أومبرواز
 

إقامة ملكية للملك شارل الثامن وفرانسوا األول تمتد في جالل أمام 
نهر لوار. ويمنحها المنتزه المحيط بها نظمًا رائعًا أيًا كان الجانب 
 الذي تتوجه إليها منه. وفي ضوء الغروب الذهبي، تلعب مايا فلور

مع الظل المتنامي لألبراج وأسقفها المدببة بفتح باب القلعة وحقيبتها 
 .في يدها وتدعو بدورها أي زائر فضولي للتمتع بهذه الميزة

 

The Thermes du Mont Dore, Auvergne  
 
Set at an altitude of 1,050 meters in the heart 
of Auvergne, the baths have existed since 
Roman times, built around the sulfurous 
thermal springs. The Neo-Byzantine style of 
architecture and decor reflect their rich past. In 
the waiting room, the balloons arranged by 
Maia Flore give an idea of the magnitude of the 
space but the playful seesaw into which the 
artist integrates them makes you want to smile 
and brings you back to a more intimate 
dimension. 

 

 اوفيرني –( Mont Doreالحمامات الحرارية في جبل الذهب )
 

م في قلب منطقة اوفيرني.  0101تقع تلك الحمامات على ارتفاع 
ويشهد النمط البيزنطي الجديد ويرجع تاريخها إلى العصر الروماني. 

على ماض غني من الهندسة المعمارية والديكور. في غرفة 
االنتظار، تعطي البالونات الموزعة بمعرفة مايا فكرة عن ضخامة 
المنظر، ولكن لعبة التوازن التي تقدمها فيها الفنانة تجعلك تريد 
 .التبسم والعودة إلى بعد أكثر حميمية

 

The Royal Château de Blois  
 
As a former residence of seven kings and nine 
queens of France, Blois symbolizes court life 
during the Renaissance. Adjacent to the 
queen's chamber is the study (or studiolo). 
Behind the wooden panels of the room once 
lurked works of arts and other treasures, but 
freed from the weight of history and alone for a 
few hours, Maia Flore "invents simple stories in 
an ornate decor, covered in gold and Fleurs de 
lys, where even the bed has been engraved." 
 

 قصر بلوا الملكي
 

لفرنسا وهو يجسد حياة البالط في  أقام فيه سبعة ملوك وتسع ملكات
عصر النهضة. بجوار غرفة الملكة يوجد مكتب بال نوافذ 

)ستوديولو(. وخلف األلواح الخشبية لهذا المكتب كان يخبأ في 
السابق األعمال الفنية والكنوز األخرى. لبضع ساعات وبعد أن 

تخلصت من ثقل التاريخ عكفت مايا فلور على "استدعاء القصص 
رة البسيطة في هذا الديكور المرصع بالذهب وأزهار السوسن، القصي

 ".حتى أن السرير فيه محفور

 

The MuCEM, Marseille 
 
The museum, which opens onto the 
Mediterranean, was inaugurated in June 2013. 
It serves as a bridge across time, seas, and 
peoples, full of a strong symbolism. Maia Flore 
there creates a moment of spontaneity, where 
the human element communicates with the 
space and the reflections, walking on the water 
and enjoying the energy of this beautifully 
sunny place. 

 

 مرسيليا –( MuCEMميوسيم )
 

المطل على البحر األبيض المتوسط في شهر يونيو افتُتح المتحف 
. وهو عبارة عن ممر عبر الزمن والبحار 3102/ حزيران سنة 

والشعوب مفعم برمزية قوية. وقد أنشأت مايا فلور صورة مرئية بحتة 
يتواصل فيها العنصر البشري بما يحيط به من فضاء وانعكاسات 

الجميل المشمس ويمشي على الماء ويستمتع بطاقة هذا المكان . 



 

The Palais des Papes, Avignon 
 
An imposing fortress and magnificent palace, 
the Papal Palace is the largest Gothic building 
in the world (equal in volume to four 
cathedrals) and stands as a symbol of the 
Church's power and influence of the Church in 
the West at the end of the Middle Ages. "The 
walls are so high that your instict from 
anywhere is to lift your head and look for the 
sky. The sun barely penetrates the court. Some 
walls are windowless. I liked this one where 
the windows, though austere, create, in a very 
modern fashion, a seductively repetitive 
aesthetic," said Maia Flore. 

 

 أفينيون –قصر البابوات 
 

قلعة ضخمة وقصر فخم يرمز لإلشعاع وسلطة الكنيسة في الغرب 
المسيحي في نهاية العصور الوسطى. قصر الباباوات هو أكبر 

صور الوسطى )يعادل في حجمه أربع مبنى في العالم يعود للع
مرتفعة جدًا لدرجة  -حسب قول مايا فلور  –كاتدرائيات(. فجدرانه 

أن ما يفكر فيه الشخص أينما كان هو البحث عن السماء ورفع 
الرأس، والشمس بالكاد تخترق البالط، وبعض الجدران بدون نوافذ. 

نها كئيبة إغراء وقد أحببت ذلك الجدار الذي تشكل فيه النوافذ برغم أ
 .جماليًا ساحرًا وسريالياً 

 

The subterranean world in Ardèche 
 
Hidden away in Ardèche are grottos adorned 
with some of the oldest cave paintings in the 
world. Remembering the ancient myths, Maia 
Flore sees them as "the first art galleries" and 
therefore as the birthplace of "the culture of 
the image." A mirrored ball projects dancing 
shapes on the walls of the cave. Light and 
movement change according to her fancy: 
recapturing the magic of the images by making 
"her own cinema." 

 

 لي في أرديشالعالم السف
 

في أرديش تختبئ كهوف مزينة بلوحات كهفية من بين األقدم في 
العالم ترى مايا فلور وهي تتذكر األساطير القديمة أنها "أولى 
المعارض الفنية" ومن ثم فهي مهد "ثقافة الصورة". وثمة كرة ذات 
أوجه من المرايا تعكس أشكااًل راقصة على جدران الكهف، فيتغير 

حركات وفق رغبتها: استدعاء سحر الصورة بصنع الضوء وال
 .""السينما الخاصة بها

 

Park and Château de Beauregard 
 
In the Château de Beauregard, a single gallery 
of 327 portraits summarizes, on its own, 300 
years of history. To escape the penetrating eyes 
of the ancestors, the artist is blindfolded, but 
takes care nonetheless, to integrate herself into 
the family photo. 

 

 متنزه وقصر بورجار
 

سنة  211لوحة يختصر  233في قصر بورجار معرض واحد به 
من التاريخ. وللهروب من نظرات األسالف المسلطة عليها، تلجأ 

ينيها ولكنها تهتم رغم ذلك باالندماج في الفنانة إلى تعصيب ع
 .الصورة العائلية

 

The Espace Dalí, Paris 
 
Nestled in the heart of Montmartre, this 
permanent exhibition presents graphic works 
and sculptures by Dalí. A decor based in black 
showcases more than 300 works of art, 
products of the surrealist imagination of this 
prolific artist. The mythological, religious and 
poetic themes seen in his paintings are here 
found in three-dimensional form, offering art-
lovers the pleasure of re-discovery. 

 

 باريس –ساحة دالي 
 

رض الدائم في قلب مدينة مونمارتر ويعرض أعمال يقع هذا المع
الرسم والنحت التي صنعها دالي في ديكور أسود بما يزيد على 

عمل فني من خيال فنان سريالي غزير األفكار. هنا تظهر  211
األفكار األسطورية والدينية والشعرية الواضحة في لوحاته في شكل 

ستكشاف من جديدثالثي األبعاد لتثري محبي الفنون بمتعة اال . 

 

The Château du Clos-Lucé 
 
Leonardo da Vinci, a guest of King Francis I, 
discovered the Clos Lucé in 1516, after 
crossing Italy and France on the back of his 
mule. He spent the last three years of his life 
there as "premier painter, engineer and 
architect of the King," during which his artistic 
influence definitively ushered in the French 
Renaissance. Taking refuge in the teacher's 
shadow, the two young artists decided to 
experiment with some of his inventions. "I felt 
like Leonardo da Vinci gave us carte blanche 
and wouldn't deny me any initiative." 

 لوسيه-قصر كلو
 

-استضاف فرانسوا األول ليوناردو دا فنشي فاكتشف قصر كلو
بعد أن عبر إيطاليا وفرنسا على ظهر بغل،  0001لوسيه سنة 

وقضى السنوات الثالث األخيرة من حياته هناك باعتباره "أول رسام 
س ومهندس معماري للملك". وخالل تلك المدة ثبت نفوذه ومهند

الفني تمامًا في عصر النهضة الفرنسية. قرر الفنانان في ظل رعاية 
مدرسهما تجربة بعض اختراعاته. "شعرت بأن ليوناردو دافنشي 
 ".أعطانا تفويضا مطلقًا ولن ينكر علي أي مبادرة



 

St. Joseph's Church, Le Havre 
 
Designed by Auguste Perret and completed in 
1957, this architectural masterpiece, full of 
audacity, symbolizes the rebuilding of the city. 
The light there enters through a tower—a 110-
meter lantern, riddled with 12,768 pieces of 
stained glass, raining 50 shades of color on the 
faithful, while on the ground concrete brings 
them to a reality of another type where the 
imagination and spirituality of each are called 
upon. Church? Futuristic vessel? Movie 
theater? "Sitting together in this place, it’s an 
experience," said Maia Flore. 
 

 لوهافر –كنيسة القديس يوسف 
 

تحفة معمارية مليئة بالجرأة صممها أوجوست بيريه وُأنجزت عام 
لتجسد إعادة بناء المدينة. يدخلها الضوء عن طريق برج  0503

قطعة من الزجاج  037311أمتار مرصع بعدد  001)فنار بارتفاع 
األرض تجلب لها ظاًل لونيًا، بينما على  01المعشق ويسقط 

الخرسانة واقعًا من نوع آخر يستدعي الخيال والروحانية لكل منها. 
الكنيسة؟ قاطرة مستقبلية؟ صالة عرض سينمائي؟ تقول مايا فلور 
 .""الجلوس معًا في هذا المكان. يا لها من تجربة

 

Notre Dame La Grande, Poitiers 
 
The carved façade of the church is a 
masterpiece of religious art from the 
Romanesque period. The intricacies of the lace 
stone that covers every inch of the portal bear 
a striking resemblance to contemporary 
aesthetics that are based on the screens and 
pixels that cover everyday life. It is to this 
visual and historic reconciliation that the artist 
invites us. 

 بواتييه –كنيسة نوتردام الكبرى 
 

واجهة الكنيسة المنحوتة هي تحفة من تحف الفن الديني في العصر 
الروماني. فالزركشة الحجرية التي تغطي البوابة بالكامل دون أن 

عن الجماليات المعاصرة تترك أدنى فراع تختلف اختالفًا بسيطًا 
القائمة على شاشات ونقاط تكوين الصورة )البكسل( التي تمأل 
حياتنا اليومية. وهذا التقارب البصري والتاريخي هو ما تدعونا إليه 
 .الفنانة

 

 
Gare Saint Sauveur, Lille, lille3000  
 
The former freight station was transformed 
into a contemporary art venue for lille3000, a 
highlight of the city's cultural life. Always 
moving towards the next destination, the 
station momentarily becomes the workshop of 
which Maia Flore only dreams. "In this empty 
space, I can create my own show;" a show 
where a future traveler may emerge from the 
painting as he waits for the train.  
 

 2111ليل  –محطة القديس المخّلص في ليل 
 

تحولت محطة البضائع القديمة إلى ساحة للفن المعاصر الذي 
تسليطًا للضوء على الحياة الثقافية للمدينة.  (lille3000) يستضيف

التالية تمثل من لحظة إلى  المحطة وهي مازالت تتحرك للوجهة
أخرى ورشة عمل للفنانين تحلم بها مايا فلور. "في هذه المساحة 
الفارغة، استطعت إنشاء معرضي الخاص" معرض يستطيع فيه 
 .المسافر إلى المستقبل أن يخرج من اللوحة وهو ينتظر القطار

 

The Pont du Gard 
 
The highest Roman aqueduct in the world, built 
around 50 AD, is not just a great piece of 
architecture. It is also an ethereal place on the 
banks of a wild river, where visitors come to sit 
in the sun. In the southern light, surrounded by 
the Mediterranean vegetation, the most-visited 
ancient monument in France blends into the 
landscape to the point that it seems almost 
"natural" itself. "What can I add to such 
perfection?" questioned Maia Flore. 

 موقع جسر لو جار
 

أعلى جسر قنطري روماني في العالم. وهو ليس فقط منشئًا معماريًا 
بعد الميالد، بل هو أيضًا موقع استثنائي  01رائعًا بني حوالي سنة 

على ضفة نهر عشوائي يتنزه على ضفتيه الزائرون. تحت ضوء 
الجنوب، وفي قلب غطاء نباتي بمنطقة البحر األبيض المتوسط، 
يبدو هذا األثر القديم الذي يحظى بأكثر الزيارات في فرنسا تقريبًا 

وتساءلت مايا فلور "ما معلمًا "طبيعيًا" يمتزج في المناظر الطبيعية. 
 "الذي يمكن أن أضيفه إلى هذا الكمال؟

 

a/LTA, Basketball Tree, a/LTA (permanent 
installation from the Voyage à Nantes 2012)  
 
The aptly-named summer event succeeds in 
reconciling art and the city, the everyday and 
the exceptional, the public and the arts. "In 
Nantes, everything we see resembles 
contemporary art, even a construction crane in 
use," shares Maia Flore. And so she takes the 
liberty of hanging oranges from the Basketball 
Tree by Agence a/LTA, or to transform the 
organically-shaped café, Absence by Atelier 
Van Lieshout, into an ice cream cone.  

ابتكار ثابت ) (a/LTA) شجرة كرة السلة من ابتكار مكتب أ/ل.ت.ا
2102من "رحلة إلى نانت  ") 

 
نجح الحدث المسمى باقتدار الحدث الصيفي في التوفيق بين الفن 

والجمهور واألعمال الفنية. تقول والمدينة والحياة اليومية واالستثناء 
مايا فلور "في نانت، كل شيء نراه يشبه الفن المعاصر حتى رافعة 
البناء في حقل العمل". وهذا يمنحها مطلق الحرية لتعليق برتقاالت 
في "شجرة كرة السلة" التي ابتكرها مكتب )أ/ل.ت.ا( أو حتى تحويل 

"الغياب" والموقعة من حبة القهوة بصورتها العضوية والمنحوتة باسم 
 .ورشة "فان ليشو" إلى كرة ثلج



 

The Citadel of Besançon 
 
One of Vauban's masterpieces, and a World 
Heritage Site, the Citadel of Besançon towers 
over the old city by more than 100 meters. 
Tucked into a bend of the Doubs River, it offers 
visitors a multitude of breathtaking 
panoramas. Perched at the top of the ramparts, 
resembling the queen in a game of chess, it is 
the artist who is seen from afar thanks to her 
long golden train. This composition by Maia 
Flore was inspired by a legend according to 
which Louis XIV, surprised by the high cost of 
the fortress' construction, asked Vauban if the 
walls were made of gold. 

 

 قلعة بيزانسون
 

تحفة فوبون المسجلة في التراث اإلنساني العالمي تطل على البلدة 
المدسوس في طية نهر القديمة بارتفاع يزيد عن مائة متر. بموقعها 

دو تقدم للزائرين عدة مناظر بانورامية تأخذ األنفاس. من أعلى 
الجدران، ترى الفنانة المعتلية البرج كقطعة الشطرنج من بعيد بفضل 
ذيل فستانها الذهبي الطويل. هذه هي تركيبة فنية استوحتها مايا 

لعة فلور من أسطورة عن لويس الرابع عشر عندما فوجئ بتكلفة الق
 .الباهظة، سائاًل فوبان هل الجدران من الذهب

 

Château du Haut-Koenigsbourg 
 
The medieval fortress overlooks all of Alsace 
from its highest point, visible from afar. This is 
a real medieval castle, like the ones in 
children’s games, with a dungeon, a 
drawbridge, and a room for weapons and 
armor. It could also very well be a dark and 
foreboding castle like those described in the 
Grimm fairytales, but Maia Flore affectionately 
nicknamed it "the wedding cake" or "the cherry 
on top." 
 

 كونيجسبور-قصر أو
 

من القرون الوسطى تطل من أعلى نقطة فيها على سهل قلعة 
ألزاس الذي ُيرى من بعيد. إنه لقصر حقيقي من العصور الوسطى 
التي يحبها األطفال. فبه زنزانة وجسر متحرك وغرفة لألسلحة 
والدروع. كما أنه قصر مظلم ومثير لإلعجاب مثل القصور التي 

اطفيًا باسم "القطعة تصفها حكايات جريم ولكن مايا فلور تسميه ع
 ."الفوقية" أو "الكريز فوق الجاتو

 

Château de Thoiry 
 
A few kilometers from Paris, visiting the park 
that surrounds the castle of Thoiry by car 
allows you to meet some of the exotic animals 
out of 104 species that live in semi-freedom. 
The grounds of the African Reserve at the 
Château offer an environment that is as rich as 
the wildlife itself. Inside the walls of the castle, 
"light enters everywhere," remarks Maia Flore. 
The castle is a rare example of esoteric 
Renaissance architecture. Designed by 
Philibert de l'Orme, it was built to be a 
transparent bridge of light, where, following 
the solstices, the sun rises or sets in the central 
arch. Everything has been designed in function 
of the magic of light, establishing a link 
between the castle and the sun's path, a 
heavenly place for photography or for the 
public to simply enjoy the beauty of nature. 

 

 قصر تواري
 

في زيارة للحديقة التي تحيط بالقصر على بعد بضعة كيلومترات من 
باريس بالسيارة تستطيع رؤية بعض الحيوانات الغريبة بين األنواع 

واألربعة شبه الطليقة. وتقدم أرض المحمية األفريقية بالقصر المائة 
بيئة غنية مثل الحياة البرية نفسها. داخل جدران القلعة، وفي تعليق 
لمايا فلور "الضوء يغطي كل مكان". والقلعة في الواقع أحد األمثلة 
النادرة لعصر النهضة المعمارية الخاصة. بني القصر الذي صممه 

ليكون جسرًا شفافًا للضوء، تشرق فيه الشمس بعد  فيليبير دولورم
أطول أيام السنة أو تغرب في القوس المركزي. كل شيء مصمم 
استنادًا لسحر الضوء، للربط بين القلعة ومسار الشمس. إنه لمكان 
 .خيالي للتصوير الفوتوغرافي أو استمتاع الجمهور بجمال الطبيعة

 

The Lalique Museum, Wingen-sur-Moder 
 
Inaugurated in 2011, the museum is a tribute 
to the designer René Lalique. It was built in the 
village where the factory still stands, founded 
in 1921 by Lalique himself. Lalique used the 
surrounding nature as his muse, marrying 
glass and light in his work. Like him, the 
museum is faithful to a simple, bright aesthetic. 

مودر-سور-وينجين -متحف الليك   
 

. 3100هذا المتحف هو تكريم للمبدع رينيه الليك تم افتتاحه عام 
وقد بني في القرية التي مازال قائمًا فيها المصنع الذي أقيم سنة 

سه. وقد استخدم الليك الطبيعة المحيطة به على يد الليك نف 0530
الستيحاء التزاوج بين الزجاج والضوء. وكمثله كان المتحف انعكاسًا 
 .للجمال البسيط الالمع

 

The Cité de l'Architecture et du Patrimoine, 
Paris 
 
Within the Cité de l'Architecture et du 
Patrimoine (City of Architecture and Heritage), 
the mission of the Museum of French 
Monuments is to present an overview of 
architecture from the Middle Ages to today, 
particularly in the form of plaster moldings. An 
air of laboratorial precision pervades the 
gallery. Carved sets are presented in miniature 
or on a 1:1 scale. "It is like time-traveling 

 باريس –مدينة العمارة والتراث 
 

للجمهور ” داخل مدينة العمارة والتراث، يقدم "متحف اآلثار الفرنسية
بانوراما للهندسة المعمارية بداية من العصور الوسطى وحتى يومنا 

المعرض جو هذا، والسيما في قوالب جص أبيض. يخيم على 
المختبر. فالمجموعات المنحوتة تعرض كمصغرات أو بمقياس واحد 
إلى واحد. وقالت مايا فلور بحماس "إنها مثل رحلة لفرنسا عبر 
الزمن في بضعة كيلومترات مربعة". في معرض الهندسة المعمارية 
الحديثة والمعاصرة، تعكس مجموعة من النماذج والترميمات كبيرة 



around France in a few square kilometers," 
enthuses Maia Flore. In the modern and 
contemporary architecture gallery, a collection 
of models and large-scale restorations reflects 
the variety of techniques and the evolution of 
architecture with society. 

 

تنوعة من تقنيات العمارة وتطورها في المجتمعالحجم مجموعة م . 

 

Pic du Midi  
 
At an altitude of 2,877 meters, the Pic du Midi 
has a panoramic view of the Pyrenean 
summits. At 7 p.m. the waltz of cable cars and 
tourists stops, and space and time no longer 
have anything to do with life on earth. Maia 
Flore appears to touch the stars that seem 
closer than usual and meets the rings of Saturn. 
"It's like your own castle in the sky," she said of 
the experience at the top.  

 قبة الجنوب )بيك ديو ميدي(
 

بة بإطاللة بانورامية على قمم جبال مترا ترتسم ق 37133على ارتفاع 
كيلومترا. في السابعة مساًء يتوقف الفالس  211البرانس على امتداد 

من عربات التلفريك والسياح، وال يبقى للمكان والزمان عالقة بالحياة 
على األرض. ويبدو أن مايا فلور تلمس النجوم التي تظهر أقرب 

د تجربتها في األعلى "إنها من المعتاد وتلتقي حلقات زحل. وتقول بع
 ."مثل قلعة في السماء

 

The Water Mirror, Bordeaux 
 
Since July 2006, Bordeaux has had the largest 
water mirror in the world (3,450 m2), the 
creation of architect Michel Corajoud. It is an 
extremely popular place to relax on the banks 
of the Garonne. Children play in swimsuits, the 
adults have picnics and in the evening, it 
reflects the lights of the city. "It is not a 
monument like the others," said Maia Flore. It 
comes to life. Regularly, jets of vapor plunge 
the silhouettes into a fog, obscuring even the 
red dress of the artist. 

 

 بوردو –مرآة الماء 
 

، حظيت بوردو بمرآة الماء األكبر من 3111في يوليو / تموز سنة 
( من إبداع المهندس المعماري ميشيل كوراجو. 3م 27401العالم )

إنه مكان مشهور جدًا لالسترخاء على ضفاف نهر جارون، حيث 
ل بمالبس السباحة ويذهب الكبار في نزهات. أما في يلعب األطفا

المساء فتنعكس أضواء المدينة فيها. وتقول مايا فلور "ليست معلمًا 
سياحيًا كغيره من اآلثار". إنها الحياة. تقوم رشاشات بخار الماء 
 .بانتظام بإغراق األشياء في الضباب حتى الفستان األحمر للفنانة

 

Gardens of Versailles  
 
At Versailles, there is masterpiece upon 
masterpiece. In gardens designed by Le Nôtre 
nestle small rooms of greenery with fountains 
at their center. "I was charmed by this space, 
hidden, yet full of openings that play tricks on 
the eye, see without being seen and vice versa," 
said Maia Flore. 

 حدائق قصر فرساي

في فرساي تضاف الروائع إلى الروائع. في الحدائق التي رسمها لو 
نوتر تقبع الساحات الخضراء وفي قلبها النوافير. وقالت مايا فلور 
"لقد سحرت بهذه المساحة المليئة بالساحات المستترة والمليئة في 

لفتحات التي توفر جميع ألعاب الخداع البصري والرؤية دون نفس با
 ."أن ترى والعكس بالعكس

 

La Conciergerie, Paris  
 
The last home of Queen Marie-Antoinette has 
kept the architectural aspect of the 
revolutionary prisons from which it was 
impossible to escape. Light is rare in these 
Gothic rooms with only three windows to 
thirty meters of walls. "I wanted pretend I was 
Marie-Antoinette," said Maia Flore, who, as a 
photographer, naturally starts looking for light, 
reaching toward a fallen queen's dream of 
escape.  

 

 باريس –كونسيرجوري 
 

حافظ آخر مقام لماري أنطوانيت على الجانب المعماري للسجون 
الثورية التي كان من المستحيل الهروب منها. فالضوء ضعيف في 
هذه الغرف القوطية ويدخل من ثالثة نوافذ لثالثين مترًا من الجدران. 

التي "أردت أن أدعي أنني ماري أنطوانيت". هذا ما قالته مايا فلور 
تبدأ تلقائيًا كمصورة بالبحث عن الضوء لتحقق حلم هروب الملكة 
 .التي سقطت

 

The Cité of Carcassonne 
 
Set as a crown above Aude, with 52 towers and 
3 km of ramparts, the Cité is the largest 
medieval site in Europe. Faced with this 
enormity, the photographer has no choice but 
to play with the sky, which provides an ideal 
setting for migrating starlings, or to change the 
order of magnitude as with this ladder, which 
in order to reach the roof, should in fact be at 
least three to four times larger. 

 

 المدينةكاركاسون 

مطروحة مثل تاج فوق سهل أود باثنين وخمسين برجًا وثالثة 
كيلومترات من األسوار، المدينة )ال سيتيه( هي أكبر موقع أوروبي 
يعود للعصور الوسطى. ومقابل هذه الضخامة، ال خيار للمصور 
سوى اللعب مع السماء التي توفر أجواء مثالية لطيور الزرزور 

حجم مثل هذا السلم الذي يجب أن يكون أكبر المهاجرة أو لتغيير ال
 .بثالثة أو أربعة أضعاف للوصول إلى السقف

 


