
  االجابة النموذجية ملقياس الفن التشكيلي اجلزاىري

  دمحم خالدي. املشرف على املقياس د

  

  تقدمي يتضمن اشكالية

يتفق منظرو احلركة الفنية التشكيلية اجلزائرية احلديثة على ان بدا.ت الفن التشكيلي احلديث قد        

د هذه احلركة فكيف كانت هذه البداية ومن هم روا. العشرين كانت فعليا يف عشرينات القرن القرن

   .وما هي مسات ومميزاCا

فبعد قرن . عشرينات القرن املاضي إىل اجلزائريعود ظهور الفن التشكيلي مبفهومه املعاصر يف      

هذه غري ان  .لبوادر الفن التشكيلي اجلزائري األوىل اإلشاراتظهرت .اجلزائرتقريبا من احتالل 

الفرنسية يف هذا احلقل الثقايف  األكادمييةمل تكن لتتحرر من تقاليد االيديولوجيا  األوىلالتجارب 

يف  إالاالمر الذي جعل هذه التجارب ال جتد مكا` هلا  .عام بوجه األوربيني إىلاحلساس \لنسبة 

  .سياق التيار االستشراقي الغريب

 .    

  :ومن بني الرعيل االول هلؤالء التشكيلييني نذكر على سبيل املثال ال احلصر 
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احلديث، واليت تربز جبالء يف معظم األعمال املنجزة  اجلزائريولعل السمة االساسية واملميزة للفن 

منابع الفن اإلسالمي األصيل الذي  «واملعروضة يف املتاحف وأروقة الفن تكمن يف انه استلهم بوعي 

حيث كانت فنون خط . كتب له أن يتطور على حنو مثري لإلعجاب يف دول املغرب اإلسالمي كافة



الكرمي \خلطوط العربية املصبوبة يف اطر من الزخارف اهلندسية املصحف الشريف، وكتابة آ.ت القرآن 

املتشابكة إىل جانب تصوير املساجد واجلوامع واألحياء الشعبية واليت مثلت املادة الرئيسة اليت عاجلها 

يف تطور  األصيلةفضل املسامهة  اجلزائرينيوميكن أن ننسب للفنانني . الفنانون برباعة وثراء وإبداع

شكل احلرف العريب وأبعاد اهلندسة الزخرفية بشكل مستمر خالل فرتة متميزة دفعتهم فيها وطنيتهم 

  .ناء سعيهم الدءوب للتعبري عن انتمائهم وهويتهمإىل اإلبداع أث

اما فكرة االنتماء اىل هوية خاصة واحلاجة اىل التعبري عنها كانتا \ديتني جبالء يف كل االعمال     

ومها مطلبان يتسمان \جلذرية والشمولية عند بعض الفنانني مع حتمل كل ما . التشكيلية لتلك الفرتة

األفق الضيق من جهة واستعادة املوروث الفين بروح نقدية \لنسبة اىل ينجر عن هذه النظرة ذات 

 .فنانني آخرين من جهة أخرى

منذ نشأته  اجلزائريمبثابة الشبح الذي ظل يالزم الفن التشكيلي  األصيلةوتعترب العودة اىل املنابع    

األوىل، وهو ما جتلى بوضوح من خالل املنجزات الفنية التشكيلية اليت واكبت مسرية االستقالل وما 

الفن العاملية  عواصمبعده، كما واكب التجارب التشكيلية اليت ميزت ورشات التشكيل ومعارضه يف 

الشهرية شرقا وغر\، حماوال استكشاف ذاته و�رخيه من جديد والتعبري عن اآلمال املتفتقة حديثا، دون 

  .صرف النظر عن مسألة اهلوية واألصالة

فقط التعبري عن الواقع القائم بل هو على وجه اخلصوص  إن عرض الذات الفنية تشكيال ليس هو   

تعبري عن الطبيعة النفسية واالنشغاالت الفردية اليت تشعر الفنان �نه ابن عصره كما يقول عاشور 

 .اجلزائرينيشريف يف معجمه البيوغرايف للتشكيليني 

اما املنمنمات اإلسالمية عرفت أمسى جتلياCا يف أعمال دمحم راسم اجلزائري، اذ تعد لوحاته تعبريا عن 

أمة وعنوان حضارة عظيمة، ذلك أ ا امتداد شرعي، وإثراء رائع للرتاث اإلسالمي الزاخر \لكنوز 

 .والتفتقات القيمة

لقد عرف راسم كيف يؤلف بني الزخرفة اإلسالمية البديعة، واملشاهد املستوحاة من �ريخ بالده 

أن دمحم راسم ينتقي مواضيعه :" م 1953ومما جاء يف جملة العامل البريوتية عام .وأمته،وحياCا اليومية



ام وطين ، خيلد ذكرى الفنية ،من �ريخ اجلزائر وما رسومه إال قصائد تتغىن مبجد بالده، فهو إذن رس

  .الوطن العزيز، ورسام عاملي ستبقى صوره ورسومه امسه خالدا يف التاريخ

  :اخلامتة


