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 نقا� 08.........     .أه� ف�ان�ها -  3 –م:ادئها  - D– 2ه�رها  -1-: مع إب�از ،ق"م ال�"رسة ال�;ع�:�ة  )1
  Dه�رها : أوال 

تع�/� ال2�1ة ال�0ع)/)ة ال��حلة األولى للف, ال���+$* ، ح)' ته$ف إلى اخ�!ال الع�اص� ال���لفة في الل�حة إلى أح�ام 

� ال=/)عي او >ع)$ة ع�ه ، و م, رواد ه4ه ال2�1ة>�>ابل� ب)Eاس� :  ه�$س)ة أع)$ ت�1)/ها في ص)اغة ج$ی$ة ق�+/ة م, الع

  ج�رج ب�اك 

  :م:ادئها : ثان�ا 

 ت�2+ل األشEال ال=/)ع)ة إلى أشEال ه�$س)ة مNل ال�Eع/ات و ال�L=2ات الJفافة  -1

 اخ�!ال ال=/)عة إلى أشEالها ال��ه�+ة و هي ال0�ة و االس=�انة و ال���و� -2

  أه� ف�ان�ها : ثالLا 

� ال ه� رسام  :Mابل� ب�&اس�  •Nن ن2ات اس/اني ، م, أك�، ساهV في تأس)�J20  T<)ات ال�ع�وفة في الق

+�=< V1ة ال�0ع)/)ة ، ح)' رس�ت�لX ع/ق�+�ه في ال�سV وال�X2 قة واقع)ة خالل م�حل�ي ال=ف�لة وال��اهقة و ال2

 ، ج�)ل�ي آنLات أف�)�ن : م, أشه� ل�حاته . والع�ارة ة�فوال!خ

�+لة ثV أص/ح م, رواد ال2�1ة ال�0ع)/)ة ، 1ان سار في ]�+Z ال2�1ة ال�حJ)ة ف��ة ل)XL >ال= :ج�رج ب�اك 

    ناقل األخ/ار: م, أهV أع�الهو . ب س)!ان في ب�اء الع�ل الف�يی/2' دائ�ا ع, الEJل 1/�اء ه�$سي ف$رس أسل� 

 

ع�ف وناقW مفه�م ال1"اثة في الفV ال�'&�لي مV ال�'أة إلى ی�م�ا هTا وعالق�ه مع Dه�ر وت�Pر ال�"رسة    )2

  نقا� 12..........  .                                              )على ش&ل مقالة ت��Z:ة ( .االنP:اع�ة

�+, وعلى األخd , أن م<=لح ال2$اثة ی/$أ مع االن=/اع)ةJن الع�وان لV ت�fح م�=لقاته األساس)ة إال في ب$اeة الق

� األولى م�هJات الع��Lات أدت ب)$ أن ج4ور ه4ا ال�فه�م ت/قى وث)ق, في ال�ة ال<لة واالت<ال >�ا شه$ه العالV م, تغ)

  . إلى ت�2ل الف, ال�EJ)لي إلى ما ن=لZ عل)ة الف, ال2$ی'

� >�فاه)�ه Jن ال�اسع ع�وjذا ما أردنا تق<ى األس/اب ال�ي مه$ت لhه�ر الف, ال2$ی' فأنة ل!اما عل)�ا الع�دة إلى الق

ه4ه ال��حلة ال�ار+�)ة ال�ي ت�Jا>ه ,ثة في الف, ال�EJ)لي م, الق�ون ال�س=ى ال�افfة لل�قال)$ األكاد�e)ة وال0الس)E)ة ال��رو 

� وال4* مه$ لل�هfة االe=ال)ة Jع Tن ال�ام��ك ب), الف��ت), ه� ال��قف ال�افk , في أح$اثها مع ف��ة الق�Jال� Vفالقاس

  ل�قال)$ ومفاه)V تع�د إلى الق�ون ال�س=ى 
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ن!عة في الف, ته$ف إلى ق=ع 1ل ال<الت >ال�اضي وال/2' ع, "س ال��رد ه� وم<=لح الف, ال2$ی' �1ا eع�فه قام� 

�م و1ان أهV ما �e)! تلr الف��ة 1970م وح�ى عام 1860ه4ه ال�!عة تV تار+�ها في الف��ة م, عام " أشEال ج$ی$ة لل�ع/)

ول0�ة ی�ع$t ذلr ل)�/$ل , ال�نات ه� ع$م اه��امها >ال�قال)$ الق$�eة في الف, ال�EJ)لي وال الع�ف ال�اص >�فه�م ف, ال<

�$ا إلى مع=)ات الع<� ال�عل�مات)ة وال�ع�ف)ة , وم��لف   مفه�م ]ل)عي ی/2' ع, 1ل ما ه� ج$ی$ ومغای�إلى �Lم

فلV ی�ع�ض الف, ال2$ی' في ال/$اeة إلى مLالة األسل�ب وت�1!ت اه��امات ال2$اث)), ح�ل ال��ض�ع وال���fن , وال�ق�)ة 

إلى مhاه� ال2)اة ال)�م)ة وال=/)عة و ولق$ أدt ه4ا إلى ت/$ل ف��2ل االه��ام م, ال��1)! على ال��ض�عات ال�ار+�)ة 

  رؤ+ة الف�ان �1ا xه�ت تق�)ات و]�ق أدائ)ة ج$ی$ة لV ت0, م=�وحة م, ق/ل في الف, ال�EJ)لي

 z+�ح)' أص/ح الف�ان�ن ی/�N2ن م, خالل     experimentو1ان م, أهV ال�فاه)V ال��ت/=ة >الف, ال2$ی' ف0�ة ال��

وم, ه4ا ال��=لZ لe V</ح لل�/�رات , $اع)ة ع, خ<ائd ج$ی$ة للف, م, م�=لZ أن الف, �e$م الف,ت�ار�هV اإلب

�ة >EJل غ)� , االج��اع)ة وال��ض�عات ال�ار+�)ة س=�ة على اإلن�اج الف�ي Jمفه�م ال�اقع ون Z(إلى تع� tه4ا ال��قف أد

لى ت�0+, قام�س مف�دات ف�)ة تEJ)ل)ة م�الف ل�ا وا, م��قع �1ا J1ف في ال�قX نفLه ع, مالمح ج$ی$ة له4ا ال�اقع 

  كان عل)ة الف, م, ق/ل

, وه4Eا اع�/� الف, ال2$ی' على أنة أسل�ب خاص و]�+قة معال�ة ج$ی$ة للع�ل الف�ي >ع$ أن أص/ح في ح$ ذاته ه$فا  

فعلى س/)ل , الف�ي ذاته وأص/ح مع)ار الق)�ة ال eقاس على أساس الJيء الN�e *4له الع�ل الف�ي >ق$ر ما N�eله الع�ل 

ال�Nال ت�2ل ف, ال�<�+� م, حال�ه الق$�eة ال�ي 1ان أساس مع)ارها ال��الي ه� ال�2اكاة ال�L�)ل)ة ال�صف)ة إلى مفه�م 

�ف�اءت ال��Lق/ل)ة  .ج$ی$ ارت/� >أح$اث ال����ع ح)' أص/ح الف, ه� انعEاس حق)قي أو شاه$ ع)انى ل�ع=)ات الع<

futurism  ع, مفه ��عة لل�ع/)� ع, دی�ام)ة ال2)اةتع/L1ة وال�تع/� ع, ردة فعل    constructivismوال/�ائ)ة  ،�م ال2

لف��ن الf2ارات الق$�eة وال/$ائ)ة �1ا   تق$م رؤ+ة ج$ی$ة   expressionismك�ا 1انX ال�ع/)�+ة  .للعلV ومع=)اته ال�$ی$ة

�$ة إلى ال   cubismق$مX ال�0ع)/)ة �Lل)ة ج$ی$ة م(EJاء على أن�اذج ت�ساس ه�$سي لألش)اء دون ال�ق)$ �قابل وjعادة ال/

   .م�ه�)ة ت<�+�+ة تقل)$eة أ*>

   .ال<�رة وال��N)ل ال<�ر* رافfة ب4لr ال�2اكاة وال�ق)$ >ال���hر abstractك�ا ت�=X ال���+$eة  

�+ال)ة Lوجاءت ال  surrealism  لأل t!ئي والالعقالني وال�قابل اللغ�   .ش)اءل�ع/� ع�ا ه� غ)� م

وعلى ه4ا اك�zL الع�ل الف�ي في ف��ة ال2$اثة ق)�ة ذات)ة وت�=ى ال���ذج ال�Nالي لع<� ال�هfة ل)ق$م ن��ذجا ج$ی$ا 

� ه4ا ال�اقع (Lان لل�اقع وق$رته على إعادة تف�ف0انX ف��ن ال2$اثة على ت��عها وت�ای!ها وتع$د , eع/� ع, إدراك الف

�ا ات�اهاتها وم<ادرها ت��ع ب), ال��=(Lان�ها ال�<�ر ال4* >قى م�$ی$ وال��2ل اس��ادا إلى ال�اقع ال�$ی$ �1ا رفk ف

 �Jن ال�اسع ع�2�ر الف, م, وx)ف�ه ال�L�)ل)ة ال�صف)ة ل)ق$م ن�اجا ج$ی$ا ی�الءم , على الف, ال�EJ)لي ح�ى أواخ� الق�ف

   . مع ال4وق الLائ$ وم�=ل/اته

̀ . د: م�_ول ال�ادة                                                                                    ح��V رح�


