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 المذهب الوحش  :
أى  االرمية تلمية ب والت وراا التكنولوجية أرر بالغإن ل حهاى السياسية ب والمتغيراا ال

القرن التاسع ع عر ب لعذلك أعإن أنعان  ن، أىإحهاى اختال  جورر  أى القرن الت رين ع
 .بمراحلالتلر الحهيى اعتن  نوع من الحرية وعاش أى فلها أكرر من سابقي، 
ياهيععة أععى ال نععون ب احت فععا "بععاريس" منععذ البععهاياا ا ولععى للقععرن الت ععرين بمكانتهععا الر

وساعها على تحرر ال نان من التقاليه ال نيعة التعى كانعا سعاثهس أعى القعرن التاسعع ع عر ب 
وابتتععه ال نععان عععن الواقتيععة الموضععوعية ب ونحععا نحععو  ععر  جهيععه بععهون قيععوه ل  ععكال 

 المرثية أو ا لوان .
ن الت عرين قعه ولما كانا الحرية رى أحه أرم خلعاثص ال عن الحعهيى ب أعإن بعهاياا القعر

تميزا بالبحعى ورام كعل جهيعه وغريعب ب والتعوهس للبسعا ة ب وتح عيم ا  عكال ال بيتيعة 
وتحري هعععا ب وبزغعععا رعععذأل ال لسععع ة أعععى معععذارب ال عععن الحعععهيى ب الوح عععية ب التكتيبيعععة ب 

 والتتبيرية ب والمستقبلية ب وان لقا من رذأل المذارب التهيه من النزعاا ال نية المختل ة .
موعة من ال نانين ال بان أى أرنسا ب والذين ن روا من التيريريعة بتيسعيس جماععة قاما مج

أنية جهيهس تهتم بالتحرر وال نون المتحعررس خالعة "أنعون ا   عال" ب "ال نعون البهاثيعة" ب 
 " ب وكذلك "ال ن اإلأريقى" وعرأا رذأل الجماعة "بالحركة الوح ية" .التلقاثيةو"

-1900ال نيععة ا ولععى التععى فهععرا أععى القععرن الت ععرين " تتععه "الوح ععية" مععن الحركععاا
 االستخهام الرور  ل لوان الغير ممزوجة. والتى تقوم على "1910
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 ( "رنر  ماتيس"55 كل رقم )
 "1908"منضهس ال تام "تناس  ا حمر 

 سم" 180×  246"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 
 ( "رنر  ماتيس"54 كل رقم )

 "1910"الرقص 
سم" 50×  260"ألوان زيتية على قماش مجهز   

إن غايعععة ألعععحاب رعععذا 
المعععععععذرب "الوح عععععععى" 
ينحلععر رععهأهم الرععور  
أى التحعرر أعى ال عكل ب 
واللعععون ب والموضعععوع ب 
وا هام با سععععععععععععععععععاليب 
التحري يععععة التععععى تفهععععر 

 الحقيقة ال نية .
لقعععععه ضعععععما جماععععععاا 
متتعععههس معععن الملعععورين 
ذو  ا ساليب ال رهيعة ب 
والم ععععتركين متععععاا أععععى 
أسس محعههس أعى تلعميم 

اللوحة "كالتس يح" و "ا لعوان القويعة اللعريحة النقيعة" ب والتعى ت غعى علعى بنعام التمعل 
 ال نى ب ولكنهم متيررين بـ "جوجان" ب و"أان جو " و "سيزان" ب و"سورا" .

 
لعاحب ال ضعل ا ول أعى  ”Henri Matisse“" 1954-1869نعر  معاتيس ** يتعه "ر

" وتمكعن 1904ن يس "الوح ية" حينما عرض لوحعاا مبتكعرس أعى أسعلوب التلعويرعام "
من جمع عهه من ال نانين المتحمسين للتغيير ب ومعن رنعا فهعر اتجعارين هاخعل "الوح عية" 

يسعمع بالحركعة التعالم " بهأ 1905"ا ول متتهل نسبياا والرانى عني  ب ومن رنا وأى عام 
" عنهما عرض المتحمسون للتغيير أعمالهم أى اللالون ب 1906ولكن أى عام "بالجهيهس 

 أي ل  عليهم الناقه "لويس أوكسيل" "الوحوش" 
إذا كان "ماتيس" راثعه الوح عية ب أإنع، إلعى جانعب رعذا يتعه معن أرعم م سسعى معذارب أعن 

 التلوير أى القرن الت رين .
خعالل "الوح عية" ان لع  "معاتيس" بعا لوان إلعى أأعا  جهيعهس أرحعب ممعا تولعل إليع، من 

أنانى "التيريرية" إذ جتل اللون أهاس للبنام ب مما أع ى مغز  جهيه للتكعوين أعى التلعوير 
  .ب كما أخضع الموضوع للغة الت كيل

ب وإن لع  أعى حق  أى إبهاع، البسا ة مع تح عيم الكريعر معن القواععه المتواررعة أعى ال عن 
تحري اتععععع، ليحقععععع  قعععععوس 
التتبيعععععععععر ب وبجعععععععععرامس 
 استخهم مس حاا اللون 

إن "مععععععععاتيس" متتععععععععهه 
الموارععب أباإلضععاأة إلععى 
قهرتععععععععع، التلععععععععععويرية 
المتميععععزس نجععععه أنعععع، قععععه 
تمكن من تحقي  تيريراا 
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 ، هيران"( "أنهري56 كل رقم )
 "1906"كوبر   ارع كروس 
سم" 81×  100"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 ( "أنهري، هيران"57 كل رقم )
 "1906"بحيرس لنهن 

سم" 66×  99"ألوان زيتية على قماش مجهز   

ذاا تجانس لونى زخرأى بين ا لوان الساخنة والبارهس ب رذا إلى جانب براعت، أعى رسعم 
منغمة ب كمعا قعام بتمعل مجموععة تماريعل خهميعة ب باإلضعاأة إلعى رعذا ح عر علعى الخ و  ال

 النحاس ب واستخهم الجواش والور  الملون أى عمل مللقاا إعالنية مبتكرس .
ععن ذ  قبعل والمتجعهه إن لوحاا "ماتيس" خير  اره عل قهرت، ال نية ب وأسعلوب، الجهيعه 

" ـ  عكل 1910ة "العرقص تعأعى لوحأل نجعهو والعذ  نحسع،والمتميز بجرامت، أعى التتبيعر ب
 .( 54رقم )

 ( ـ.55" ـ  ـكل رقم )1908ة "منضهس ال تام "وتناس  ا حمر " توكذلك لوح
 

 Andre" 1954-1880** إلععى جانععب "مععاتيس" كععان رنععاك لععهيق، "أنهريعع، هيععران 

Derain” . الذ  اتبع أسلوب، ب وا ترك مت، أى المتارض 
، هيران" إلى الوح ية أقعه جعاما ألوانع، بعوأرس وتنعوع كبيعر أى الوقا الذ  إنتمى "أنهري

 خالة ا زر  وا حمر الوح ى .
أكها أعمال، التعى أبعهعها بتعه 

ال هيه " إلى تيررر1908عام "
 بالنحا اإلأريقى .

عنهما حعهى نعوع معن الت ريع  
" 1908أعععى الوحعععوش ععععام "

إتجعع، إلععى تبسععي  الكتععل التععى 
كانا أحه أرعم ا سعس البناثيعة 

 للتكتيبية .
إن لوحتععععع، "كعععععوبر   عععععارع 

" ـ  ععكل رقععم 1906كععروس 
( ـ تتععه أحععه أرععم أعمالعع، 56)

المنتميععة إلععى الوح ععية وكععذلك 
" ـ 1906لوحعة "بحيعرس لنعهن 

 ( .57 كل رقم )
 
 

أحععه أرععم  ”Maurice de Vlaminck“" 1958-1876** إن "مععوريس ه  أالمنععك 
ا عضعام الرالرعة العذين أرععروا 

الععذين أسسععوا "الوح ععية" بععل 
 المهرسة الوح ية .

ا عععععععتهر برسععععععععم المنععععععععافر 
ال بيتيعععة ب وبخالعععة منعععافر 

 الجليه .
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 ( "را ول هوأى"59 كل رقم )
 "1926"الباهوك 

سم" 81×  125"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 ( "موريس ه  أالمنك"58 كل رقم )
 "1925"المراكب 

 سم" 60×  73"ألوان زيتية على قماش مجهز 

ل ععوارع أععى القععر  حيععى عامععة لععم يخععرج عععن موضععوعات، البلععرية التععى تمرععل منافر
المساكن ذاا ا سق  المن ورس ال كل وا زقعة التعى يغ يهعا وحعل ال عتام ب وكعان يت عانى 

 ا التى ت    ريقها من خالل، ب وألوان، هاكنة.أى إبراز ملمسها وأرر التربا
جاما أرم أعمال، تلور المنافر ال بيتية التعى تتعيرر بعالزوابع ب وكانعا إحساسعات، تميعل 

 إلى التتبيرية ب وإلى الفالل الهاكنة ب والتيريراا الضوثية القوية .
ة بععل ( ـ مععن أقععو  أعمالعع، التلععويري58" ـ  ععكل رقععم )1925وتتععه لوحتعع، "المراكععب 
 وأأضلها على اإل ال  .

 
والعذ   ”Raoul Dufy" 1953-1877** إلى جانب ر الم يوجه ال نان "را ول هوأعى 

ان ععره ب ععابع خععاص ب أقععه  ععكل لن سعع، نمعع  خععاص يتتبععر امتععهاهاا  ععاعرياا  سععلوب "أععان 
 جو " أى التلوير .

اعتمععععععه "هوأععععععى" أععععععى 
تتبيراتعع، علععى الخ ععو  
المتالحقعععععععععة والتنقعععععععععي  
بالعععععععععهواثر اللعععععععععغيرس 
وانسعععععععععععياب ا لعععععععععععوان 
وتععععهاخلها بتضععععها أععععى 
بتععض بتععهرج ال أالعععل 

 أي، بين لون وخخر.
لعععم تخلعععو تتبيراتععع، معععن 
الرمزيععععععة والزخرأععععععة ب 
وربمعععععا تكعععععون رمزيعععععة 
أ  ععععععععال ب والزخرأععععععععة 

 بالتكرار .
لقععه ارتععب  بالوح ععية أععى 

ياتعع، ال نيععة ب ممععا بهايععة ح
جتععععل انتاجعععع، متحععععرراا 
تقنيععاا وأيضععاا متحععرر أععى 
ا  عععععكال إال أن ألوانععععع، 
فلععا راهثععة ذاا  عع اأية 
ب ولوحتعععععععع، "البععععععععاهوك 

" ـ  عععكل رقعععم 1926
( ـ تتبيعععر حقيقعععى 59)

علعععععععى اتجععععععععاأل "را ول 
 هوأى" المميز.
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 ( "جورج رووأل"60م ) كل رق
 "1936"للب المسيح 

سم" 64.8×  48.7"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 أقععه اتجعع، إلععى رسععم الموضععوعاا ا كرععر مرحععاا ب كمععا قععام بتمععل تلععميماا زخرأيععة
 للمنسوجاا الحريرية وأقم ة التنجيه والستاثر والم رو اا .

 
الععععذ  اسععععتهو   ”Georges Rouault“" 1958-1871** رنععععاك "جععععورج رووأل 

 "الوح ية" بتن ها وقوتها التتبيرية .
لقعععععه أضعععععا  "رووأل" لل عععععن الحعععععهيى 
باسعععتخهام، ا سعععوه ب وا لعععوان القويعععة 
وتحري عععع، أععععى ا  ععععكال والخ ععععو  ب 

 ، نسبياا إلى "الوح ية" .والتى رب ت
إن أسعععععلوب، أكرعععععر ارتبا عععععاا بيسعععععلوب 
التتبيريععة التععى يتبععر أيهععا ال نععان عمععا 

 بهاخل، تجاأل ال بيتة واإلنسان .
جعام اتجارع، هينعى أعى بهاياتع، ا ولعى ب 
إال أن، بهأ أى التغيير أى تلميمات، بته 

" ب ولععارا ال خلععياا 1890عععام "
لاهرس الهينية أى لوحات، تحتل مركز ال

"التذرام" ب و"ا نبيعام" ب و "المالثكعة" 
. 

جعععاما أعمالععع، خالعععة أعععى متعععرض 
" أكرر ميالا إلعى معذرب 1905خري  "

 "ا لمان التتبيريين" .
إمته ن ا  "رووأل" إلى رسم  خلعياا 
المهععرجين أععى السععيرك ب وال خلععياا 
التاريخيعععة ب واللوحعععاا الهينيعععة ب وأعععى 

 "1910أعمالعع، التععى جععاما بتععه عععام "
نجه أنها أكرر تيرراا بـ "الزجاج المت ع  

بالرلععاص" ب ونجععه أن مسععاحات، الملونععة مسعع حة ومحا ععة بععاللون ا سععوه السععميك ب 
( ـ والتى جمتا بين أكعرأل 60"ـ  كل رقم )1936ويتضح رذا أى لوحت، "للب المسيح 

 وأسلوب، منذ بهايات، ولوالا إلى قمة نضج، ال نى.
 

" النطار  "باالن  البادا  " إتجعاأل أنعى بسعي  ععر  1912"*** فهر أى "باريس" ععام 
" ب ورذا االتجاأل يته بتيه كل البته عن أ  تيرير أكاهيمى ب وعلى الرغم من رعذا "التلقا  

أقه القى قبول تقهير من ال نانين وال ترام وا هبام الذين يتقابلون أى "الحى الالتينى" أعى 
 "باريس" .
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 ( "رنر  رسو"61 كل رقم )
 "1906"القروه 

 سم" 145.5×  113"ألوان زيتية على قماش مجهز 

أول مععن أ لع  علععى أعمالعع،  ”Henri Rousseau" 1910-1844** ويتعه "رنر رسععو 
"بال ن البهاثى" أو "النزعة ال  رية" ب ويته زعيم حركة "التلوير البهاثى الساذج" البتيه 

 عن التنمي  .
أ ل  علي، اسم  هرس لكون، "موف  جمرك" أسمى بموفع  الجمعرك ب أقعه جعام أسعلوب، 

بععهاثياا أععى اللوحععاا التععى عبععر أيهععا 
ل بيتية والحيواناا ب عن المنافر ا

كمععا قععهم الكريععر مععن اللوحععاا التععى 
 تلور الغاباا .

بتععه عععرض أعمالعع،  ول مععرس أععى 
لععععععععالون "المسععععععععتقبليين" عععععععععام 

" حععهى لعع، نععوع مععن التقععهم 1886"
أععى اللوحععاا التععى تلععور الغابععة ب 
وتتضععح مععن لوحاتعع، أنعع، كععان  ععب، 
ممهه للسريالية إلتجار، نحو الخيال 

 أى بتض لوحات،.
أعمعععال "روسعععو" ت كعععه اعتناثععع،  إن

بالت اليل اللغيرس أعى ا  عجار ب 
" ـ  كل رقم 1906ولوحة "القروه 

 ( ـ ت كه رذا .61)
بوجععع، ععععام أعععإن أسعععلوب "روسعععو" 
بسي  لعم يتعيرر بيق عاب التلعوير ب 
ون عع  أسععلوب، بععالتواأ  مععع ر يععة 
ال ععععن الحععععهيى بحرععععاا عععععن الر يععععة 

 البلرية التقليهية .
 

الشاا ، و واللااو  و والمو،ااو  و  علاا ثااور  الالتحرر الاا هااد  ي  إ  المااذهب الوحشاا
 . بنمط غير تقليد  ر الحقيقة الننيةالظهارباساليب تحرينية وواألداء 
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  الت عيبية :
 تقديم

-1890إن ال ععن الت ععكيلى أععى بهايععة القععرن الت ععرين أععى "بععاريس" وبالتحهيععه بععين عععام "
أى ذروتها ب وقعه كعان للتعيريريين اتجارعاا رعالى رثيسعية " كانا الحركة التيريرية 1910

 وضتا عالماا على  ري  ال ن الحهيى ورى : 
: اتجاأل اتخذأل "جوجان" نحو المساحاا اللونية ال استة ب واالرتمعام بالحيعاس البهاثيعة  األو،

 مما مهه ذلك لقيام المذرب "الوح ى" بزعامة "ماتيس" .
  " والذ  وضع اللبناا ا ولى للحركة "التتبيرية الحهيرة".: اتجاأل اتخذأل "أان جو الثان 
: اتجععاأل اتخععذأل "سععيزان" ورععو اتجععاأل بنععاثى متمععار  رنهسععى ب والععذ  نحععا نحععو  الثالاا 

 "التكتيبية المس حة" رم "المجسمة" رم "البناثية التركيبية" رم إلى "التجريه الخالص".
لك   عن الحقيقعة ال نيعة والقعيم اإلبهاعيعة ب إن الهه  ا ول لرواه التكتيبية رو التتبير وا

 وي كه رذا "بيكاسو" بقول، : "حينما تك  نا التكتيبية .. كنا نوه التتبير عما أى أن سنا" .
ن عيا "التكتيبيعة" أعى "بعاريس" أعى أعقعاب المعذرب "الوح عى" كعره أتعل لنفريعاا رععذا 

ل نى "أوكسيل" ذلعك العذ  أ لع  المذرب والنزعة "التتبيرية" ب وارتب ا تسميتها بالناقه ا
 أيضاا اإلسم على المذرب الوح ى .

إن أرم سماا "التكتيبية" ومميزاتها تنحلر أى االرتمام بالتمل ال نى على أسس رنهسعية 
متماريععة ملمسععية ت كععه التكععوين الكلععى للموضععوع ب ونابتععة مععن مقومععاا ال نععان الذاتيععة ب 

ثص أريعهس ب كال ع اأية ب والتيكيعه علعى ومرتكزس على فهور عنالعر ت عكيلية ذاا خلعا
 الملمس وتنوع، ورب ، بالمفهر المرثى للتمل .

إن "التكتيبية رى الحركة التى أعقبا "الوح ية" وتهين إلى كعل معن "بيكاسعو" و "بعراك" 
أى ت وير أكر إمام ال ن الحهيى "سيزان" أقه حاول ممرلوا "التكتيبية" أن يضعتوا أسعاس 

مستمه من ا  كال الهنهسعية وال بيتيعة للمكعان ب لتلعوير المكتعب ب  عقالنى لل كل ال نى
والكععرس ب واالسعع وانة ب والمخععرو  ب والععهاثرس ب وغيررععا مععن ا  ععكال الهنهسععية ب إلععى 

 جانب رذا الرغبة أى إحيام ا نما  الهنهسية أى ال ن اإلأريقى .
 :ا ورى ـلت ورر تال اليقى ـالى كانا ا ساس الحقـلقه مرا "التكتيبية" بمراحل ر

اختععزال ال ععكل ال بيتععى إلععى بنععوع مععن " واتسععما 1909-1907: "التمهيهيععة"  األولاا 
 أ كال مبس ة.

 " وقه اتسما بتحليل ال كل كمهرك واحه .1910-1909: التحليلية الثانية 
" 1912" لقه اتخذا "التكتيبية" منحى جهيه بتعه ععام "1914-1912: "التركيبية الثالثة 
لتجريه ب والزياهس أعى التركيعب ب واسعتخهم أنانيهعا خامعاا متتعههس أعى أعمعالهم بحرعاا نحو ا

عن استخهام وساثل مستحهرة للتتبير ا كرر جهس وابتكار ب ممعا حلعرأل أعى التركيعز علعى 
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 ( "بيكاسو"62 كل رقم )
 "1907"خنساا أأينيون 

 سم" 244×  233"ألوان زيتية على قماش مجهز 

التلععميم والتركيععب ب وتحولععا مفععارر الكلبععة أععى ال ععن التكتيبععى ا ول تععهريجياا إلععى أن 
 أأتح وأكرر إ راقاا ب رذا إلى جانب "الكوالج" . تال ا ب وحل محلها ألوان

 
أنععان أسععبانى ب أحععه أرععم أق ععاب  ”Pablo Picasso“" 1973-1881** "بععابلو بيكاسععو 

 ال ن الحهيى والمتالر .
إن، أنان  امل ب وراثه الموارب المتتههس أى ال ن الت كيلى ب "ملعور ـ نحعاا ـ ملعمم ـ 

 م ب إن، راثه "التكتيبية" .مزخر " ب إن، أس ورس التجهيه الهاث
تيرر أى بهايات، ا ولى بالملورين ا سبان خالعة أعى أعمالع، ا ولعى التعى عفرضعا أعى 

" 1901" ب رععذا وقععه جععاما أعمالعع، المبكععرس حتععى عععام "1897أول متععرض لعع، عععام "
تلوير للموضوعاا التى كانعا منت عرس أعى الوسع  ال نعى أعى "بعاريس" ب إذ قلعه  ريقعة 

 كذلك  ريقة "لوترك" ."هيجا" ب و
" ب إذ كان يقعوم برسعم هراسعاا 1904-1901رناك تحول أى أسلوب "بيكاسو" بهم من "

جاهس ل خلياا عابسة كالب سام ب وا   ال اليتامى ب والبهلواناا ب وقه ساه لوحات، رعذأل 
ف ب، اإلحساس بالميساس له  المتعذو  ب وعرأعا رعذأل المرحلعة  اللون ا زر  بهرجات، راجيا

 "بالمرحلة الزرقام" .
" إلى رسم  خلياا السعيرك ب وقعه جعاما 1906-1905اتج، "بيكاسو" أى ال ترس من "

 خليات، أكرر ستاهس ب كما جاما ألوان، أكرر هأثاا ب وقه سي ر على رعذأل ا عمعال اللعون 
"ا حمر ال وبى" ب وعرأا رذأل المرحلة 

 "بالمرحلة الورهية" .
"بيكاسعو" بعهأ  أما التغيعر التعام أعى أسعلوب

" ب 1909-1907أعععععى المرحلعععععة مععععععن "
والذ  ابتتعه أيهعا تمامعاا ععن أ  تعيرير أعى 
الموضععععوع أو أععععى ا سععععلوب ب ووضععععع 
لن س، اتجاراا جهيهاا يميل إلعى "التجريعه" ب 
وتتععه رععذأل المرحلععة رععى مرحلععة التب ععير 

 بمياله "التكتيبية".
قعععععه كعععععان الرتمعععععام "بيكاسعععععو" بالنحعععععا 

لبععععهاثى مععععن أعمععععال اإلأريقععععى ب وال ععععن ا
"الوح ععيين" وأسععاليب "سععيزان" أرععر بععالغ 
أعععى ابتكعععارأل لوحعععاا ذاا أ عععكال غريبعععة 
بهاثيععة م ععورة ب كمععا أععى لوحتعع، المبتكععرس 
القوية والجريثة ب والتى تته مرحلة تحول 
وانتقعععال إلعععى اتجعععاأل جهيعععه ب ورعععى لوحعععة 

" ـ  عععكل رقعععم 1907"خنسعععاا أأينيعععون 
لخمعس خنسعاا  عب، عاريعاا ب كمعا أن ا  عكال  ( ـ ورى عبارس ععن تلعوير مسع ح62)

ال بيتية ح ما ب وفهر أى خ و ها تحري عاا وزوايعا رنهسعية أعى أجسعام خنسعات، وأعى 
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 ( "بيكاسو"64 كل رقم )
 "1937"جيرنيكا 

سم" 350×  800"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 ( "بيكاسو"63 كل رقم )
 "1937"المرأس الباكية 

 "سم 60.8×  50"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 

رنايععا المالبععس وا وجعع، اليسععر  بسععي ة متععيرراا بععال ن ا سععبانى ب أمععا اليمنععى أكينهععا أقنتععة 
  .إأريقية مما يوضح مه  تيررأل بال ن ا أريقى

يبيعة" بعهأ "بيكاسعو" أعى إتبعاع ال ريقعة التحليليعة ب والتعى تميعزا بتح عيم بته نجعا  "التكت
 ا  كال ال بيتية ب واستخهام لون واحه .

" واستخهم "الكوالج" 1914-1912قهم عهس أعمال كريرس لل بيتة الساكنة أى ال ترس من "
ميعة ا ولعى م كهاا على الملمس ب ولكن بته ت ر  الملورين التكتيبيين أرنعام الحعرب التال

فل "بيكاسو" يسعتكمل تجاربع، للمرحلعة التركيبيعة ب والتعى تميعزا باإليجعاز أعى الخ عو  
 والكمال أى النسب .

رغم انت ار "التكتيبية" أى أوروبا أى تلك ال ترس إال أن تح يم ا  كال ال بيتيعة بلعورس 
 عامل للوحعة معن مبالغ أيها التى نهجها التكتيبيون أه  إلى ضعت ها ب إذ ضعاع التلعميم ال

تتهه الزوايا والمس حاا ب ومن رنا بهأ يغير أسلوب، حتى حلا المس حاا المبس ة ذاا 
 ا لوان القوية محل الزوايا والمس حاا الكريرس .

" بععهأ أسععلوب، ينحععو 1925وأععى حععوالى "
نحععععو الخيععععال ب جتلعععع، مقترنععععاا بالمععععذرب 
"السريالى" ب كما ت كه رذا لوحت، "المرأس 

( ـ 63" ـ  عععكل رقعععم )1937الباكيعععة 
وكذلك راثتت، الم هورس اللوحعة الحاث يعة 

( 64 كل رقم )" 1937الكبيرس "جيرنيكا 
ـ والتى عبر أيها عن الحرب ا رلية التعى 
اجتاحععا بععالهأل "أسععبانيا" ب والتععى جسععها 
الهمار الذ  أحل بقرية "جيرنيكا" أى عام 

" ب وعمععععع  التعععععذاب معععععن قبعععععل 1936"
نسععان ب وقععه رمععز أيهععا اإلنسععان  خيعع، اإل

برأس الرور إلى مه  وح ية ا عهام معن 
ال يعععارين العععذين كعععانوا يعععهمرون القريعععة 
بقنععععابلهم ال تاكععععة ب كمععععا رمععععز لعععع رض 
بالحلعععان العععذ  يتعععيلم ب أرض "أسعععبانيا" 
المكسعععورس الجريحعععة ب كمعععا أن اليعععه التعععى 
تتوسععع  اللوحعععة وتحمعععل ملعععهر للضعععوم 

لم "الملععبا " رمععز بهععا إلععى ضععمير التععا
اإلنسعععععععععععععانى 
العععععذ  يلقعععععى 
الضععوم علععى 
ب ععععععععععععععععععاعة 

 ا حهاى.
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 ( "جورج براك"65 كل رقم )
 "1911"كالرينا وزجاجة روم على ق تة و ا  

سم" 81×  60"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 ( "براك"66 كل رقم )
 "1913"تركيب من الور  )ا س ـ السباا(

 سم" 80×  59 "ألوان زيتية على قماش مجهز

إن، أعى تلعك اللعوحتين أنعان "سعيريالى" معن ال عراز ا ول ب ممعا ي كعه أنع، اتجع، منعذ ععام 
 " إلى "السريالية التجريهية"1925"
 

" أحه 1963-1882رناك "جورج براك  ”Georges Braque“** إلى جانب "بيكاسو" 
لمتالعر ب والم عارك ا ول "لبيكاسعو" أعى إرسعام قواععه أرم زعمام التلوير ال رنسعى ا

 "التكتيبية" .
" أعى متعارض المسعتقليين 1907" ب "1906يتضح من عرض، ا ول  عمالع، أعى ععام "

أن، كان  ب، م يه للمذرب الوح ى ب وجاما أعمالع، ذاا ألعوان قويعة متيلقعة ب بعل أحيانعاا 
وأرنى علي، "سيزان" ب وكذلك بته لقعامأل لارخة ب إال أن، سرعان ما تحول بته أن  جت، 

" يقععهم لوحععاا لتععهس أ ععكال 1908" ممععا جتلعع، أععى عععام "1907مععع "بيكاسععو" أععى عععام "
 بيتية اختزلا إلى أ كال رنهسية ب وكان رذا رو النبض اللاه  لموله "التكتيبية" عنهأل 

. 
ذأل الخ عوس بتعرض يتتبرأل البتض أن، المبهع ا ول "للتكتيبية" لكون، أول من تقهم نحعو رع

 " .1909" رم عرض ن س النم  أى عام "1908موضوعاا خ و ها محورس أى عام "

والمهق  أى أعمال "براك" يتضعح لع، أنع، 
قه مر بالمرحلة "التحليلية" كمعا أعى لوحعة 

( ـ وبالمرحلععة 65" ـ  ععكل رقععم )1911"كالرينععا وزجاجععة روم علععى ق تععة و ععا  
 ."التركيبية" أيضاا 
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 ( "براك"67 كل رقم )
 "1928"هور  وليمون و ب  أاكهة 

سم" 40.5×  121"ألوان زيتية على قماش مجهز   

أى التتم  أى االتجاأل التركيبى كما أتل "بيكاسو" لهعذا أيتعه معن المتتعهلين أعى  لم يستمر 
تحريعع  أ ععكال موضععوعات، ب كمععا أنعع، نععوع أععى تلععميماا ال بيتععة السععاكنة المن ععذس عععن 

" ـ  عكل رقعم 1913 ري  "الكوالج" كما أى لوحة "تركيب من الور  )اآلس ـ السباا( 
 (ـ.66)

" اتخذ لن س،  ريقاا خخر 1915ية ا ولى" بته إلابت، عام "بته عوهت، من "الحرب التالم
 ب أجاما لوحات، مساحاا عريضة مس حة من ا لوان ب 

                          وانحلععععععرا الزوايععععععا أععععععى أ ععععععكال، ب واسععععععتخهم ا لععععععوان الزاريععععععة أععععععى لوحاتعععععع، 
" ـ  عكل 1928" ب وت كه رذا لوحت، "هور  وليمون و بع  أاكهعة 1927بهاية من عام "

 ( ـ .67رقم )
" معن تلعميماا للنسعي  الحعاث ى ب والتماريعل 1931وتتهها إبهاعاا "براك" منعذ ععام "

 وغيررا .
 

أحعه أرعم م سسعى  ”Juan Gris“" 1927-1887** يته ال نان ا سبانى "خعوان جريعى 
اه الم سععس الرالععى "للتكتيبيععة" ب وأحععه أرععم المتحمسععين لهععا ب وأخععذ رو ،"التكتيبيععة" ب إنعع

 تلوير ال بيتة على ال ريقة "التكتيبية" .
" أعى الممارسعة الحقيقيعة للتلعوير 1910بهأ رساماا رزلياا لللح  ب إال أن، بهأ أى ععام "

 " .1912بحماس ب رم بهم أى عرض أعمال، أى لالون المستقلين عام "
 ى تلك ال ترس .ال تفهر المبالغة أى لوحات، ب وال الت وي، أيضاا ب كما كان عنه "بيكاسو" أ

لقه أررا هراست، الهنهسعية علعى إبهاعع، ب أقعه قعهم مجموععة متنوععة ل  عكال الهنهسعية ب 
 وألبح أنان تكتيبى خالص .

" كان أنان تركيبى حاسم ومختلع  ععن اآلخعرين حيعى أكعه 1913-1912أى ال ترس من "
كل ال بيتعى على رسم زجاجة من ال كل ا س وانى بتكس النفرس ا خر  التى تههم ال 

( ـ 68" ـ  عكل رقعم )1913وتتيه بنامأل من جهيه ب ولوحة "كيس وجريهس وزجاجة خمعر 
 خير  اره على رذأل المرحلة.
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 ( "خوان جريى"69 كل رقم )
 "1915"مازالا الحياس قاثمة أمام ال باك الم تو 

سم" 116.5×  89.2"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 ( "خوان جريى"68 كل رقم )
 "1913س وزجاجة خمر"كيس وجريه

 "قص ولل  ب ألوان ماثية ب ألوان جواش ب رسم بال با ير الملون

 سم" 45×  29.5وال حم على ور  

 

أنععت  "جععر " لوحععاا مركبععة عهيععهس قاثمععة علععى "الكععوالج" وذلععك عععن  ريعع  تلععميماا 

تكتيبيعععة ملونعععة بتعععهس مسععع حاا لل بيتعععة 
 اللامتة وغيررا.

خععاص ب ولوحتعع، "مازالععا الحيععاس قاثمععة أمععام ال ععباك الم تععو  إنعع، أنععان متميععز ذو  ععابع 
( ـ تيكيه حقيقى إلمكانياا "جر " اإلبهاعية التى تنبض بتكتيبية 69" ـ  كل رقم )1915

 "جر " القاثمة على ا ساس اللونى المتمار  المس ح ب والقوس التتبيرية.
 

رنسعععى يتعععه معععن ال  ”Fernand Leger“" 1955-1881** كمعععا أن "أرنعععان ليجيععع، 

" ب إال أنع، اكت ع  1907-1905المتيررين "بمعاتيس" وبالوح عية بوجع، ععام أعى ال تعرس "
أرمية "سيزان" وما نوأل نحعوأل معن ترجمعة لل بيتعة إلعى كعرس ومخعرو  واسع وانة ب ومعن 

 " .1908-1907رنا ان ل  "ليجي،" بمنه  مميز نحو االستقرار ال نى "
هر بلععرية يحولهععا إلععى تجريععهاا يلععتب علععى اعتمععه "ليجيعع،" أععى أعمالعع، علععى ملععا

المتعذو  إهراك ملعاهررا ب معع سعي رت، علعى ال عراك والتكعوين أعى لوحتع، إذ وقعع تعيرير 
" ومن رنا حـهه لن س، أسعلوب، الخعاص ب والعذ  1914-1909"التكتيبية" أى ال ترس من "

 يحو  عنالر "التكتيبية" و "المستقبلية .
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 ( "أرنان ليجي،"70 كل رقم )
 "1933"ا كروباا 

 سم" 130×  160"ألوان زيتية على قماش مجهز 

لقععه عععرض أعمالعع، أععى عععام 
" أععععععععععى لععععععععععالون 1911"

المسعععتقبلية معععع العععبتض معععن 
 ملور  "التكتيبية" .

إن مععععرور "ليجيعععع،" بتجربععععة 
" 1914التحاق، بالجيش عام "

                    ممعععععععععععا سعععععععععععاعهأل علعععععععععععى
التولععععععل إلععععععى نععععععوع مععععععن 
"التكتيبية" ل، سماا جهيعهس ب 

 المقوسعة      بهاية بالخ و  
وا لوان الهاهثة رعم ازهاها  ب

علععععى ألوانعععع، قععععوسب وغلععععب 
لوحاتهال عععععععابع الميكعععععععانيكى 
الهنهسى ب والعذ  ألعبح أرعم 

 سماا أن "ليجي،" .
إن ا  ععكال اآلليععة لهععا عفععيم 
ا رععر أععى أ ععخاص "ليجععـي،" 

                الععذين عععاه يرسععمهم مععرس رانيععة ب أرسععم مجموعععاا ضععخمة مبسعع ة وم ككععة ا ولععال
هس التعيرير بضعخامتها ب رعذا إلعى وكينها إنسان خلعى ب وقعه سعاعها ألوانع، البراقعة علعى زيعا

" 1933جانب تميزرا بالتنالر الزخرأية المبس ة ب ويتضح ذلك أى لوحت، "ا كروباا 
 ( ـ .70ـ  كل رقم )

                " أععععععى 1945-1940أتععععععرس الحععععععرب التالميععععععة الرانيععععععة " بتععععععه أن قضععععععى "ليجيعععععع،" 
 عمال ال سي سعام  وتلميماا مسرحية "أمريكا" وعاه إلى "باريس" قام بإعهاه هيكوراا

" ـ 1950والزجاج الملون والمت   وغيررا من ألوان ال ن الت عكيلى ب ولوحتع، "البنعاثين 
 ( ـ أكبر هليل على أن "ليجي،" بته الحرب التالمية الرانية .71 كل رقم )
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 ( "روبرا هيلونى"72 كل رقم )
 "1914"تكريم لويس بلروا 

 سم" 78×  67"ألوان ماثية على ور  رسم 

 
 

 ( "أرنان ليجي،"71 كل رقم )
 "1950"البناثين 

سم" 299.8×  200"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
***مع انت ار "التكتيبية" أى مراكعز 
ال ن التالمى ب أإن ال نعانين لعم يكت عوا 

بل كان رنعاك اسعتمرارية أعى  بذلك ب
اإلبتكعععععار والتجهيعععععه أعععععى ا سعععععلوب 
واسععععععععتغالل النفريععععععععاا التلميععععععععة 
المسععتحهرة ب وعمععل إضععاأاا جهيععهس 
"للتكتيبية" ب مما كان ل، عفيم ا رعر 
أعععععى فهعععععور "التكتيبيعععععة ا ورأيعععععة 

" ب والتععععععى فهععععععرا 1909-1914
كاتجععاأل رنهسعععى رياضععى ينحعععو إلعععى 

لوان تس يح ا  كال رعم تغ يتهعا بعا 
اللعععععاأية أكرعععععر قربعععععاا معععععن العععععوان 

 التيريريين .
 

" 1941-1885** تن بععع  سعععماا "ا رأيعععة" علعععى ال نعععان ال رنسعععى "روبعععرا هيلعععونى 
“Robert Delaunay”  الذ  يته من أرم ال نانين المتالرين الهاثم البحى والتجهيعه أعى

 التلوير الحهيى .
ل ن "الملععر  القععهيم" وب ععن "بععاله " اتجعع، "هيلععونى" إلععى التلععوير متععيرراا بععا1905أععى "

 النهرين".
" اتجعع، نحععو ت كيععك 1910منععذ "

ا  عععععععكال ال بيتيعععععععة وإععععععععاهس 
لعععياغتها بلعععورس مسعععتحهرة ب 
وقععععهم لوحاتعععع، التععععى تضععععارى 

 لوحاا "براك" أى ن س التام.
ا ععترك أععى متععارض "ال ععارس 

" 1912-1911ا زر  
وتولعععععععععل إلعععععععععى المرحلعععععععععة 

" 1912"ا ورأيعععة" أعععى ععععام "
أعى تلعك ال تعرس االرتمعام  وقه بعهأ

بععععععا لوان ب واسععععععتخهامها أععععععى 
إحععهاى الحركععة أععى لوحاتعع، مععن 
خععالل التبععاين بععهالا مععن اإلعتمععاه 

 على الوساثل الهنهسية القهيمة.
ارععتم برسععم ا  ععكال المسععتهيرس 

" 1913-1912أععععععى ال تععععععرس "
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 ( "ليكوربوزيي،"73 كل رقم )
 "1923"ال تزال الحياس مع كررس ا رها  

 سم" 114×  146"ألوان زيتية على قماش مجهز 

  .ووضح أيها أسلوب، التجريه  الجهيه

( ـ أعفعم  عاره يوضعح ذلعك ب وأعى 72كل رقم )" ـ  1914ولوحت، "تكريم لويس بلروا 
" وبتهأل قام الملورين ال عبان بتقليعهأل واإلقبعال عليع، ب وانت عر تعيريرأل خعارج 1914عام "

  "أرنسا" وبالتحهيه "ألمانيا" .
 

***لقه ألاب الزعر بتض ال نانين ال رنسيين وانتقهوا االتجاأل الزخرأى العذ  ولعل إليع، 
" 1966-1886قه كان على رأس المنتقهين "أميعه  أوزن انعا التكتيبيون أى أعمالهم ب و

وحاوال تحقي  نعوع معن ا سعاليب  ”Le Corbusier“" 1964-1887ب و"ليكور بوزيي، 
الجمالية أى التلوير تساعه على حماية ال نان معن ا سعلوب الزخرأعى العذ  سعي ر علعى 

يبيععة والمت رعععة منهععا تسععمى التكتيبيععة وكععاه أن يقضععى عليهععا ب ورععذأل الحركععة الناقععهس للتكت
"البيععوريزم" أو "ال ععن اللععاأى" ب وكععان رععهأها تقيععيم ال ععكل الهنهسععى المسععتمه مععن اآللععة 

والععذ  ارتععب  بالتلععوير 
 خنذاك .

 

" ب والتعى 1918** لقه ن  ا الحركة المت رععة معن التكتيبيعة "البيعوريزم" أعى ععام "
سعاكنة ب ومعن أرعم أعمالهعا لوحعة  أكها على إع ام ا  كال ال بيتية تكويناا رنهسية

( ـ ب لل نعان "ليكوربوزييع،" 73" ـ  كل رقم )1923"ال تزال الحياس مع كررس ا رها  
 ب وعلى الرغم من رذا أسرعان ما تال ى وانقضى رذأل االتجاأل .
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 ( "لود فيج كيرشنر"74شكل رقم )
 "1910"المصور مع الموديل 

 سم" 149.9×  100.3"ألوان زيتية على قماش مجهز 
 

 التعبيرية األلمانية:

إن تقاليد الفن "الكالسيكى" كانت  المرترا الول للرركتة الفنيتة فتى "ألمانيتا" رتتى القترن 
التاستع عشتتر إن أن الرركتا  الفنيتتة الاوريتة التتتى فرجتت  متن "فرنستتا" فتى نهايتتة القتترن 

" إلتى التاسع عشر وأهمها "التعبيرية" تعد نقطتة الترتول لملمتان متن "الكالستيكية الردياتة
الطبيعتتة إ إن أن المتتاهت التعبيتتر  هتتو  اتجاهتتا  تعبيريتتة أكاتتر واقعيتتة بعيتتد  عتتن أشتتكال

 الا  نقى القبول من شبات الفنانين اللمان .
جدير بالاكر أن جاور التعبيرية كان  قد انتشر  من قبل فى "شمال أوروبا" والا نتيجة 

ان ينرتو نرتو التعبيتر عتن مشتاعر  لضعف الوفتا  بتين الفنتان والمجتمتع إ ممتا جعتل الفنت
 الفاصة وانفعانته الااتية .

ان الرركا  الفنية فى "فرنستا" تركتز  فتى "بتاري " إ ولكتن علتى النقتيك متن التا لتم 
متتدن رسيستتية وهتتى  ترتكتتز الرركتتا  الفنيتتة فتتى "ألمانيتتا" فتتى مدينتتة بعينهتتا إ بتتل فتتى عتتد 

تعبير "ارتكتتز فتتى "درستتدن" متتن "ال إ و درستتدن" إ لكتتن المتاهت"بترلين" إ و "ميتتون " 
" إ ولكتن سترعان متا تفرقت  1905فالل مجموعة شبات ألمان أسستوا جمعيتة "القنطتر  

" إ وظهرمتتتتاهت 1913فتتتتى عتتتتام "
"ميتتتتون " أطلتتتت  عليتتتته  جديتتتتد فتتتتى

"الفتتار  الزر " نرتتا نرتتو انتجتتا  
 "التجريد ".

 
-1905 جماعةةةةةةةةةة ال ن ةةةةةةةةةر *** "
" إ تكونت  فتى "درستدن" فتى 1913
" والا فتى نفت  الوقت  1905عام "

التتتا  ظهتتتر  فيتتته "الورشتتتية" فتتتى 
 "باري " .

تأار فنانى "القنطر " بفنتانى "متا بعتد 
التأايريتتتة" فتتتى "فرنستتتا" إ هتتتاا إلتتتى 
جانتتتتت تتتتتأارهم بالرستتتتوم اللمانيتتتتة 
القديمتتتتتة إ وتتتتتتأاروا كتتتتتالا بفنتتتتتون 
"أفريقيا" فاصة الفنتون البداسيتة التتى 
كانتت  موجتتود  فتتى مستتتعمراتهم فتتى 

 ا" ."أفريقي
جتتتتتاط نشتتتتتاط هتتتتتا  الجماعتتتتتة فتتتتتى 

على هيسة معارك أقاموهتا "درسدن"
 بصور  منتظمة سنوياً .

" انتقتتتتل أعضتتتتاط 1911فتتتتى عتتتتام "
الجماعة إلى "بترلين" إ وأقتاموا عتد  
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 ( "لود فيج كيرشنر"75شكل رقم )
 "1912"مجموعة الفنانين 

 سم 96×  96ان زيتية على قماش مجهز "ألو

معارك هناا إن أنهم انشطروا عن بعضهم البعك باتفاا كل منهم أسلوباً منفترداً إ أد  
 " رغم أن إبداعاتهم قد نشر  1913عام " إلى التفرقة بينهم وتفرق  الجماعة فى

أفكتتتار وءراط جديتتتد  فتتتى الفتتتن 
 اللمانى .

إن مفهتتومهم العتتام للفتتن ي كتتد 
علتتى ادبتتداف الفنتتى الصتتيل إ 
ولي  نمتط يتبتع إ وأن جتوهر 
الفن لديهم ينرصتر فتى الشتكل 
إ واللتتتتون إ وايجتتتتاد الرلتتتتول 
التشتتكيلية الناجرتتة فتتى التعبيتتر 

ضوف عن المضمون العام للمو
 بإمكانياتهم التشكيلية .

 
** يرجتتتع الفضتتتل الول فتتتتى 
تكتتوين جماعتتة "القنطتتر " إلتتى 

-1880"لتتتتتتتودفيج كيرشتتتتتتتنر 
1938 "“Ernst Ludwig 

Kirchner”  فهتتتتتتو الراعتتتتتتى
الرستتتتتتتتمى لهتتتتتتتتا إ وأبتتتتتتتترز 
مصتتتتتوريها وأبتتتتترعهم إ بتتتتتل 
الفنتتتتتتتان الول فتتتتتتتى تتتتتتتتاري  

 الرديث . التصوير اللمانى
تتتتأار "كيرشتتتنر" فتتتى بداياتتتته 

 ية بالنر  ادفريقى إ والنقوش الجرمانية القديمة المطبوعة بقوالت الفشت .الفن
غير المنتظمتة  إن من أهم مميزا  أعماله المصور  اللوان الصارفة البداسية إ والشكال

الواضترة إ وكتالا تتأار  "بفتان  إ مما ي كد تأار  "بماتي " فى ألوانه القويتة إ وفطوطته
( ـ ت كد الا 74" ـ شكل رقم )1910"المصورمع الموديل جوخ" إ و "جوجان" ولورته 

. 
قدم بعد الا عتد  أعمتال مفتلفتة الستلوت والتا قترت نهايتة جماعتة "القنطتر " ففتى عتام 

 .( ـ 75" ـ شكل رقم )1913نانين ــدم لورة "مجموعة فـ" ق1912"
 

                    " متتتتتتع انتهتتتتتتاط الجماعتتتتتتة قتتتتتتدم لورتتتتتتة "مشتتتتتتهد لشتتتتتتارف1913فتتتتتتى عتتتتتتام " كتتتتتتالا
                            ( إ وهتتتتتتتتا  العمتتتتتتتتال أكتتتتتتتتد  علتتتتتتتتى76" ـ شتتتتتتتتكل رقتتتتتتتتم )1913بتتتتتتتترلين 

                              قدرتتتتتتتتته الفنيتتتتتتتتة الجيتتتتتتتتد  وارتاللتتتتتتتته مركتتتتتتتتزا مرموقتتتتتتتتاً فتتتتتتتتى الفتتتتتتتتن الرتتتتتتتتديث 
 فى ألمانيا.
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 ( "اميل نولد "77شكل رقم )
 "1920"زهر  الفشفاش الرمراط 

سم" 34.3×  48.3"ألوان ماسية على ور  رسم   

 
 

 ( "لود فيج كيرشنر"76شكل رقم )
 "1913"مشهد لشارف برلين 
سم" 96×  96"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 

ن المصتتورين التعبيتتريي أرتتد أهتتم ”Emil Nolde“" 1956-1867** يعتتد "أميتتل نولتتد 
 اللمان إ الاين وضعوا اللبنا  الولى "للقنطر " .

اقتصتتتتتتتتر  إبداعاتتتتتتتتته فتتتتتتتتى 
التصتتتتتتتوير الرتتتتتتتديث علتتتتتتتى 
                            استتتتتتتتتتتتتتتتتفدامه لملتتتتتتتتتتتتتتتتوان
للتعبيتتر عتتن مشتتاعر  الدافليتتة 

و  إمتتتتتتتتأاراً "بفتتتتتتتان جتتتتتتتوخ"
 "جوجان" .

اتجه إلى الموضتوعا  الدينيتة 
إ وبدأ انهتمام بالفنون البداسية 

انضتتتتتتتتمامه لجماعتتتتتتتتة بعتتتتتتتتد 
" 1906"القنطتتر " فتتى عتتام "

متتتا تتتتركهم وستتتافر  وستتترعان 
بعتتد عتتام إلتتى "بتتاري " مكونتتاً 
                         لنفستتتتتتتتتته أستتتتتتتتتتلوباً تتتتتتتتتتتأايراً 
قتتاسم علتتى اللتتوان القويتتة التتتى 
ت كتتتد تتتتأار  "بفتتتان جتتتتوخ" إ 
ولورتتتتته "زهتتتتر  الفشتتتتفاش 

" ـ شتكل رقتم 1920الرمتراط 
لبرتر وكالا لورة "ا( ـ إ 77)

" ـ 1935ات الففيتف والستر
توضت  أفتا   (78شكل رقم )

منرتتى جديتتد وأستتلوت م تتاير 
 لما بدأ به .

 
 

 جماعةةة الرةةارز األ ر ***"
" كونتتتت  فتتتتى 1910-1916
" فتتتى "ميتتتون " 1909عتتتام "

رابطتتتتتتتة جديتتتتتتتد للفنتتتتتتتانين إ 
تزعمهتتتتا الفنتتتتان التصتتتتوير  

المنشأ "كاندنسكى" إ  الروسى
" 1910اتم اتستتع  فتتى عتتام "

متن   ضتمام فنتانين جتددبعد ان
"أوروبتتتتتا شتتتتترقاً وغربتتتتتاً" إ 

الرابطتتتتة عتتتتد  متتتتن  وأقامتتتت 



 72 

 
 

 ( "فاسيلى كاندنسكى"79شكل رقم )
 "1909"الفار  الزر  

 "ألوان زيتية على قماش مجهز"

 
 

 لد "( "اميل نو78شكل رقم )
 "1935"البرر والسرات الففيف 
سم" 73×  100.3"ألوان زيتية على قماش مجهز   

التتى ن تنتمتى إلتى متاهت فنتى بعينته إ ولكتن عنتدما أراد "كاندنستكى"  المعارك الجريسة
عتترك لورتتا  مبتتال  فتتى 
فكرهتتتتتتتا التعبيتتتتتتتر  فتتتتتتتى 

 " قُوِبتتتل1911معرضتتتها "
بالرفك ممتا جعلته يتركهتا 
هو ومجموعة صت ير  متن 

 للمان .المصورين ا
فتتتتتتى تلتتتتتتا ا ونتتتتتتة قتتتتتتام 
"كندنستتتتتتتتكى" وزمالستتتتتتتتته 
المستتتتتتقبلين فتتتتتى تأستتتتتي  
                مجموعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
صتتتتتت ير  عرفتتتتتت  باستتتتتتم 
"الفار  الزر " فتى عتام 

                  " إ وكانتتتتتت  فتتتتتتى1911"
المرتبتتة الاانيتتة بعتتد جماعتتة 
"القنطتتر " فتتى نشتتر تعتتاليم 
 التعبيريتتتتتتتتتتة التجريديتتتتتتتتتتة

واستتعة متتع الرركتتا  الفنيتتة المعاصتتر  لهتتا فتتى "فرنستتا"  اللمانيتتةإ كمتتا أقامتت  صتتال 
 وبفاصة "التكعيبية" .

بعتتتتتتد قيتتتتتتتام الرتتتتتتترت 
العالميتتة الولتتى توقتتف 
نشتتتتتتتتتتتاط "الفتتتتتتتتتتتار  
الزر " إ ورجتتتتتتتتتتتتتع 
"كاندنستتتتتتتتتكى" إلتتتتتتتتتى 
"روستتتتتتيا" إ والترتتتتتت  
"كلتتتتى" بتتتتالجيش إ إن 
أنهمتتتتتتا اجتمعتتتتتتا فتتتتتتى 
"الباوهتتاو " فتتى عتتام 

" فتتى "فايمتتار" 1919"
. 
 

ندنستتكى ** "فاستتيلى كا
1866-1944"   

“Wassily 

Kandinsky” 
م ستتتتتتت  الجماعتتتتتتتة إ 
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 ( "فرنز مارا"81شكل رقم )
 "1909"كالت الالج 

سم" 80.5×  114"ألوان زيزيتية   على قماش مجهز   

 
 

 ( "فاسيلى كاندنسكى"80شكل رقم )
 "1910"قوزا ""فرسان من جنوت روسيا 

سم" 95×  130"ألوان زي  على قماش مجهز   

وصارت اللورة الشتهير  التتى ستمي  بهتا الجماعتة وهتى لورتة تجريديتة متميتز  إ لورتة 
"الفتتتتتتتتتتتتتتار  الزر  

" ـ شتتكل رقتتم 1909
 (ـ .79)

تتأار فتتى بداياتتته الفنيتتة 
بتتتتتتتتتتتتتالوان فنتتتتتتتتتتتتتانى 
"الورشتتتتتتتتتية" وقتتتتتتتتتد 
عتتتتترك معهتتتتتم فتتتتتى 

" فتتى صتتالون 1907"
فى "فرنستا"  المستقلين

وبعتتتتتتد عودتتتتتتته إلتتتتتتى 
ألمانيتتا" فتتى "ديستتمبر 

" قتتتتدم أعمتتتتانً 1909
تنرتتتو نرتتتو "التبستتتيط 
فى الشكال إ والتأكيتد 
علتتى اللتتوان القويتتة إ 

" 1910وفتتتتتى عتتتتتام "
بتتتتتتدأ  تتضتتتتتت  فتتتتتتى 

" ـ 1910أعماله اتجاهاته نرو التجريد كما فى لورة "قوزا " فرسان متن جنتوت روستيا 
                      نتعتتتترك لتتتته فتتتتى اللقتتتتاط القتتتتادم كأرتتتتد رواد( ـ إ هتتتتاا وستتتتوف 80شتتتتكل رقتتتتم )

 التجريدية الرو  .
 

أرتتتد رواد جماعتتتة "الفتتتار   ”Franz Marc“" 1916-1880** إن "فرنتتتز متتتارا 
الزر " ومصور ألمتانى 
متميز إ عبر عتن أشتكاله 
الريتتتتة بشتتتتكل تجريتتتتتد  

 نوعاً ما.
أرتتد المتتتأارين "بمتتا بعتتد 
التأايريتتتتتة" وقلتتتتتدها فتتتتتى 
أستتلوت استتتفدام اللتتوان 
فاصتتة فتتتى التعبيتتتر عتتتن 
الطبيعتتتة التتتتى تكمتتتن فتتتى 
الريوانتتتا  التتتتى رستتتمها 
كمتتتا فتتتى لورتتتته "كتتتالت 

" ـ شكل رقم 1909الالج 
 ( ـ .81)
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 ( "فرانز مارا"82شكل رقم )
 "1912"الفيول الصفراط 
 سم" 66×  104.5"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 
 

 ( "أوجس  ماكى"83شكل رقم )
 "1912"الباليه الروسى 

 سم" 103×  81زيتية على قماش مجهز "ألوان 

" بعد تعرفه على "كاندنسكى" بدا يستفدم اللتوان برريتة وقتو  إ ولكنته 1910وفى عام "
لتتم يصتتل إلتتى التجريتتد 
الكامتتتتتل إ كمتتتتتا كتتتتتان 

 "."كاندنسكى
تتتتأار بالتكعيبيتتتة إ كمتتتا 
جتتتاط  ريواناتتتته أكاتتتر 
موضتتتتتوعية ورمزيتتتتتة 
أكار منها طبيعة إ لهاا 
جتتتتاط  لوراتتتتته أكاتتتتر 
تعبيريتتة كمتتا فتتى لورتتة 
"الفيتتتتتتتول الصتتتتتتتفراط 

" ـ شتتكل رقتتم 1912
 ( ـ .82)
 

** كمتتا يعتتد "أوجستت  
" 1915-1887متتتاكى 

أرد العضاط البارزين 
فتتتى جماعتتتة "الفتتتار  الزر " إ 

يم أعمال تجريدية إن وقد راول تقد
أنتتته كتتتان داسمتتتاً متمستتتكاً بأشتتتكاله 
الطبيعيتتتة والتتتا كمتتتا فتتتى لورتتتته 

" ـ شتتكل 1912"الباليتته الروستتى 
 (ـ .83رقم)

 

"جماعةة ***كان هناا إلى جانتت 
ال ن ةةةةر " م عجماعةةةةة "الرةةةةارز 

" عتتتتتدد متتتتتن المصتتتتتورين األ ر 
التعبيتتتريين ن ينتمتتتون إلتتتى هتتتاتين 
الجمتتتتتاعتين إ ويعتتتتتد علتتتتتى رأ  

نط "كوكوشتتتتتا" النمستتتتتاو إ هتتتتت 
 و"وبكمان" اللمانى .

 
-1886**"أوسكاركوكوشتتتتتتتتتتتتتكا 

1980 "“Oskar 

Kokoschka”  هتتتتتتاا المصتتتتتتور
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 "1937"صور  ااتية للفنان  ( "أوسكاركوكوشكا85شكل رقم )
سم" 110×  85"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 ( "أوسكاركوكوشكا"84شكل رقم )
 "1926"لندن" "منظر عام لاميث 

سم" 90.2×  130.2"ألوان زيتية على قماش مجهز   

النمستتتتتاو  أرتتتتتد أبتتتتترز 
شفصتتيا  الفتتن الرتتديث 

 فى "ألمانيا" .
أقام أول معترك لته فتى 

" إ والا  أكتد  1918"
أعمالتته التتتى جتتاط  فتتى 
المعتتتتتترك أنتتتتتتته أرتتتتتتتد 
المعارضتتتتتتتتتتين للفتتتتتتتتتتن 

 تقليد  .الكاديمى ال
الترتتتتت  بتتتتتالجيش أانتتتتتاط 
الررت العالمية الولى إ 
وقتتد أصتتيت ممتتا كتتان لتته 
أاتر علتتى تعبيراتته الفنيتتة 

. 
اشتتتتتتتتترا فتتتتتتتتى عتتتتتتتتام 

" فتتتتى معتتتترك 1917"
"التتدادا" إ وعتترك فتتى مقتتر جماعتتة 
"القنطتتر " وفتتى "درستتدن" فتتى نفتت  

" عتتتتتتتتتد  لورتتتتتتتتتا  1917عتتتتتتتتتام "
 لمجموعا  من الشفاص .

يتة" قدم أعمتال عديتد  متنوعتة "تعبير
للمنتتتتاظر الطبيعيتتتتة كمتتتتا فتتتتى لورتتتتة 

" ـ 1926"لندن" "منظر عتام لاميتث 
( ـ إ كما تتجلتى أقتو  84شكل رقم )

تعبيراته فى اللورا  الشفصية التتى 
قام برسمها إ كما فتى لورتة "صتور  

" ـ شتتتكل رقتتتم 1937ااتيتتتة للفنتتتان 
 ( ـ .85)

  
 

كايتتراً متتا كتتان يستتتفدم ألتتوان قويتتة 
 أن منتتاظر  ناصتتعة كتتالتعبيريين إ إن

الطبيعيتتة وأعمالتته الفيتتر  ت كتتد أن 
هنتتاا امتتة ربتتاط بتتين الوانتته وألتتوان 

 "ديالكروا".
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 "1907-1906( "بون مودرزون"المرأ  العجوز  87شكل رقم )
سم" 96×  80.2"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 ك  بكمان"( "ما86شكل رقم )
 "1935-1932"الرريل 

 سم" 215.5×  314"ألوان زيتية على قماش مجهز 

فقتتد تتتأار بمصتتور   ”Max Beckmann“" 1950-1884** أمتا عتتن "متتاك  بكمتان 
"إيطاليا" إ و"فرنسا" إ كما 
أنتتتته يعتتتتد متتتتن المتتتتتأارين 
بالرركتتتتة التأايريتتتتة إ بتتتتل 
مصتور تتتأاير  ألمتانى فتتى 

 اته الفنية .بداية ري
بعتتتتتتد التراقتتتتتته بتتتتتتالررت 
العالميتتتتة الولتتتتى أصتتتتيت 
بمتتترك فطيتتتر ممتتتا أاتتتر 
علتتى أستتلوبه الفنتتى ورولتته 
متتتتتتتتن "تتتتتتتتتأاير " إلتتتتتتتتى 
"تعبيتتر " إ وأرتتد زعمتتاط 

 التعبيرية "اللمانية" .
" بتتدأ فتتى 1922بعتتد عتتام "

تقتتتتتتتديم لورتتتتتتتا  مررتتتتتتتة 
للطبيعتتتتة إ وأيضتتتتاً صتتتتور 

 شفصية.
بعتتد اتهامتته بتتاننرالل متتن 

ز " قدم "تسع لورا  االاية" عبر فيها عن الظلم الا  ساد البالد فتى فتتر  ركتم قبل "النا
"هتلتتر" إ وأهتتم هتتا  اللورتتا  
وأكارهتتتا تعبيتتتراً هتتتى لورتتتة 

" ـ 1935-1932"الرريتتتل 
( ـ إ والتتتى 86شتتكل رقتتم )

عبتتر فيهتتا عتتن متتا بدافلتته إا 
رسمها قبل رريلته هاربتاً إلتى 

" 1937"هولنتتتدا" فتتتى عتتتام "
التعتتتايت  والتتتتى صتتتور فيهتتتا

فاصتتة فتتى اللتتورتين اليمنتتى 
واليستتتتتر  إ أمتتتتتا الوستتتتتطى 
فتصتتور ملتتا وشتتفص ءفتتر 
مفتفتتتتتتى الوجتتتتتته يستتتتتتتعدان 
للرريتل فتتى قتتارت إ واللورتتة 
تعبير رقيقى عتن ءنم الشتعت 

 اللمانى ءنااا .
إلتتى جانتتت "كوكوشتتكا" إ  **

و "بكمتتتتتتان" توجتتتتتتد الفنانتتتتتتة 
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لعصتر الرتديث إنهتا "بتون متودرزون التشكيلية الوريتد  التتى اشتتهر  فتى "ألمانيتا" فتى ا
1876-1907 "“Paula Modersohn-Becker” . 

قتد تتأار  بتترواد الفتن اللمتانى فتتى عصتر النهضتتة إ بعتد تنقلهتا وزيارتهتتا "لبتاري " فتتى 
" ترول  من تقليد الطبيعة إلى التعبير عن أراسيسها ومشاعرها إ ولورة "المترأ  1900"

 ( ـ توض  الا وت كد  .87" ـ شكل رقم )1907-1906العجوز  
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 ( "أمبرتو بوتشيونى"88شكل رقم )
 "1916"الرأ  المراطة بالضوط 

 سم" 60×  60جهز "ألوان زيتية على قماش م

 المست بلية :

" فى أول المر عن الدباط ام ترول  إلى ميتدان الفتن 1916-1909صدر  "المستقبلية 
" وقتتد قامتت  علتتى مهاجمتتة رجعيتتة الفتتن التشتتكيلى بمااهبتته 1909إ وقتتد بتتدأ  فتتى عتتالم "

علمتى إ إا تعتد ظتاهر  إيطاليتة ظهتر  المفتلفة بشد  إ لعدم مقدرته علتى مواكبتة التقتدم ال
فى أواسل القرن العشرين وهى رركة فنية لها عالقة وطيد  "بالتكعيبية" إ وهى تعبير عن 
 روح العصر وانجازاته العلمية المتطور  ءنااا ـ من فالل البرث عن ايجاد فن رركى .

لتكعيبيتة" إ إن أن المتأمل فى "المستقبلية" يجد أنها استفدم  وستاسل قريبتة متن وستاسل "ا
الفنان المستقبلى يهدف من هتا  الوستاسل أن يصتل إلتى الرركتة أ  فتن رركتى يجمتع بتين 

الديناميتتة الفطيتتتة المترركتتة وتكتتتاار 
الشكل فى اتجتا  الفطتوط المندفعتة إ 
وبتسفير  للون متع الفتط متع الشتكل 
ي كتتد الرركتتتة إ بتتتل يزيتتتد منهتتتا فتتتى 
الصتتتور  إ متتتن هنتتتا تبتتتدو الشتتتكال 

ة مستمر  أنها رالة من البرتث متدافع
 عن البعد الرابع .

استفدم فنانيها مجموعا  ألوان قوية 
تفتلف عن ألوان "التكعيبية" البنيتة إ 

 والفضراط الداكنة .
ضعف  الرركة "المستقبلية" بعد وفا  
التتتزعيم المستتتتقبلى "بوتشتتتيونى" فتتتى 

" وانصرف جميعهم عن 1916عام "
 ".1918الرركة فى "

 
-1882وبوتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتيونى ** "أمبرت
" أرتتتد أهتتتم زعمتتتاط الرركتتتة 1916

"المستقبلية" إ والا  ناد  وأكد على 
البعتتد الرابتتع إوالتتا  اعتبتتر  عتتامالً 
رسيستتتتتتتتياً فتتتتتتتتى ترقيتتتتتتتت  أهتتتتتتتتداف 
"المستتتتتقبلية" ويعتتتتد أكاتتتتر أعضتتتتاط 
 الرركة ابتكاراً إ وممال فكر  الرركة .

 
أننتا نالرتظ تتأار  "بالتكعيبيتة" و  أعماله ت كد الشعور بالرركة الديناميكية فى بتالد  إ كمتا

( ـ توضت  التا 88" ـ شتكل رقتم )1916"التأايريتة" ولورتته "الترأ  المراطتة بالضتوط 
 وت كد  إ هاا وقد ابتكر أعمال نرتية متميز  طب  فيها الفكر المستقبلى بر  .
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 "1915( "جينو سيفيرينى""ررت المدافع 89شكل رقم )
 سم" 50×  60"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 
 

 ( "جينو سيفيرينى"90شكل رقم )
 "1924"الموسيقار بيرو 

 سم" 130×  79"ألوان زيتية على قماش مجهز 

وارتتد متتن أهتتم فنتتانى  ”Gino Severini“" 1966-1883** كمتتا أن "جينوستتيفيرينى 
ستقبلية" إ أسلوبه يوض  التعبير عن الرركة المتدافعة إ والديناميكية فى لوراتته ستمة "الم

أساسية إ كما أن أشفاصه فى لوراتته فتى 
رتتـركة مستتـتمر  إ كمتتا فتتى لورتتة "رتترت 

( ـإ 89" ـ شتتكل رقتتم )1915المتتدافع 
" ـ 1924وكتالا لورتة "الموستيقار بيترو 

( ـ إ هتتاا إلتتى جانتتت أن 90شتتكل رقتتم )
 متألقة على عك  التكعيبيين .ألوانه 

 

 

 

بجانتتتتتتتتتت "أمبرتتتتتتتتتتو بوتشتتتتتتتتتيونى" إ و 
 : "جينوسيفيرينى" يوجد

 
"   1958-1871"جياكوموبتتتتتتتتتتتتتتتتان  **

“Giacomo Balla”  والتتا  تفصتتص
فى رسم الموضوعا  الطريفة والمتنوعة 
إ عبر متن فاللهتا عتن الرركتة التتى كتان 

 يبرث عنها
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 ( "جياكوموبان"92شكل رقم )

 "1913"سرت عصافير الجنة 
 سم" 50.8×  76.2"طباعة على ور  

( ـ إ وكالا لورة "سرت 91" ـ شكل رقم )1913ولورة "سرعة تصورية لعبور سيار   
( ـ إ أكبتر قتاطع علتى فكتر  المستتقبلى وأستلوبه 92" ـ شتكل رقتم )1913عصافير الجنة 

 البارث عن الرركة الدينامية والتى يالرظها المتاو  لفنه من أول لرظة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دادا :ـال

 
 

 "1913( "جياكوموبان""سرعة تصورية لعبور سيار  91شكل رقم )
سم" 50×  65.5"ألوان زيتية على قماش مجهز   
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 ( "مارسيل دوشامت"93شكل رقم )
 سم" 33.5"فزف صينى "1917"مبولة 

 

ن تشتير إلتى شتىط إ كمتا أنهتا تعنتى بالفرنستية تعنى كلمة "دادا" باللمانية العباية إ والتى 
لعبة رصتان صت ير متن الفشتت إ بتل هتى رالتة فكريتة شتاا  مامتر  إ كمتا أنهتا ن تشتكل 
اتجاهتتا فنيتتاً مرتتدداً إ إا أن غايتهتتا تنرصتتر فتتى التعبيتتر عتتن ستتلوا روادهتتا ومتتوقفهم متتن 

 أيديولوجيا المجتمع إ وكاا قيمه المورواة فى شتى المجان  .
  كلمتتة "دادا" جماعتتة متتن الدبتتاط والفنتتانين التتاين هتتاجروا إلتتى "سويستترا" بستتبت أَطلقتت

 نشوت الررت العالمية الولى .
" فى زيورخ إ وتعد مضاد  للفن 1916إن "الدادا" رركة فنية اورية قد ظهر  فى عام "

فتى  التقليد  المتميز بالقيم الجمالية إ إنها نزعة عالمية تبرتث عتن هتز كتل متا هتو تقليتد 
إا ُتعد "الدادا" رركة مستتهتر    إالفن إ أكار من  ررصها على فل  طراز جديد فى الفن

   .بكل ما هو جميل إ كما أنها متشاسمة بالمستقبل
لقتتد تشتتعب  منهتتا رركتتة فنيتتة جديتتد  تميتتز  بستتيطر  الفيتتال والالمعقتتول علتتى التفكيتتر 

 العقالنى عرف  "بالسريالية" .
والمصور من م سسى الرركة الداداية فى "زيتورخ" إ هتاا إلتى وُيعد "جان ءرت" الماال 

جانت "هو جال بال" و "مارسيل جتانكو" إ و "ريتشتارد هولستنبا" وقتد عرضتوا أعمتان 
ركيكة لي  لها  معنتى وكانت  

 تاير إشمسزاز المتاوقين.
" تكونتتتتت  1917فتتتتتى عتتتتتام "

رركتتتتة مماالتتتتة "للتتتتدادا" فتتتتى 
"بتتتترلين" تزعمهتتتتا المصتتتتور 

كونتت  جماعتتة "جتتروز" كمتتا ت
مماالة فى مدينة "كولتون" فتى 

" ترتتت  زعامتتتة 1918عتتتام "
المصتتتور "متتتاك  أرنستتت " إ 
وستترعان متتا انتقتتل نشتتاط هتتا  
الرركتتتتتة إلتتتتتى بتتتتتاري  عتتتتتام 

" إ كمتتا انتشتتتر  فتتتى 1919"
أمريكتتتا" إ و"إيطاليتتتا" إ وفتتتى 
نهاية المر أصبر  "بتاري " 
مركتتزا "للتتدادا" ترتت  زعامتتة 
ن الناقد الفرنسى "أندريه بريتو

1896-1966." 
" أقامتت  هتا  الجماعتتة معرضتتاً لهتا فتتى "كولتتون" أطلت  عليتته المعتترك 1920فتى عتتام "

الشتاا والتا  أغلقته البتولي  لبااطتته وركاكتته إ ولكتن بل ت  "التدادا" قمتهتا فتى المعترك 
" فتى "بتاري " إ وقتد عترك فيته بعتك الفنتانين الكبتار 1920الا  أقيم فى نف  العتام "

 مت" .مال "مارسيل دوشا
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" إ رغم إقامة ءفر معرك لنصتارها فتى "بتاري " 1921بدأ  "الدادا" تنهار فى عام "
" إا ردث نوف من اننقسام بين زعيمها فى "ألمانيا" إ وزعيمها فى "فرنستا" 1922عام "

إ والا  فاز "أندرية بريتون" باجتاات بعك الداديين اللمان والسويستريين وستاعد  التا 
 يد  بعد عامين وهى "السريالية" .فى إنشاط رركة جد

أرتد رواد "التدادا"  ”Marcel Duchamp“" 1968-1887** ُيعتد "مارستيل دوشتامت 
البارزين إ وأعماله يتض  فيها عناصتر متن "التكعيبيتة" و "المستتقبلية" إن أنته ُيعتد كتالا 

 أرد أهم دعاسم "السريالية".
ل التتا  يبدعته ويصتور  الفنتتان إ أدفتل "دوشتامت" فكتتر  العمتل الجتاهز ليرتتل مرتل العمت

" ـ 1917"ترت  عنتوان "مبولتة 1917وأبرز دليل على هتاا عملته التا  قدمته فتى عتام "
 .( ـ إ والا  وقع عليه بإمضاسه م رفاً إيا  93شكل رقم )

إلى جانت هاا عمله الا  استتمر فتى تنفيتا  "ست  ستنوا " إلتى ان انتهت  "التدادا" وُيعتد  
 (. 94" ـ شكل رقم )1923-  1915هو "راجز العرو  المفططءفر أعمال "الدادا" و

 .                  كما أن "دوشامت" قد ترول بعد الا ونرا نرو "السريالية" بفطاً اابتة 

                    قتتتتتتدم عتتتتتتد  أعمتتتتتتال مقترنتتتتتتة "بالستتتتتتريالية" كمتتتتتتا فتتتتتتى عملتتتتتته التتتتتتا  قدمتتتتتته فتتتتتتى 

                      (إ95شتتتتتتتكل رقتتتتتتتم ) " ـ 1964الستتتتتتتتينيا  ترتتتتتتت  عنتتتتتتتوان "عجلتتتتتتتة دراجتتتتتتتة 
 والا  يجسد أفكار "دوشامت" وسرياليته. 

 
 ( "مارسيل دوشامت"94شكل رقم )  

 "1923-1915"راجز العرو  المفطط 
"لوران من الزجاج إ رقاس  من الرصاص إ سلوا        

 رصاص مورنشة إ ديروتون إ إطار من المعدن والفشت 
 سم" 227.5×  175.8×  109.4

 
 

 ( "مارسيل دوشامت"95شكل رقم )
 "1964"عجلة دراجة 

 سم"126اجة وكرسى فشبى بدون ظهر "عجلة در
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 ( "ماك  أرنس "96شكل رقم )
 "1921ت "فيل سلي

 سم" 126×  108"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 
" 1976-1891** كما يوجتد إلتى جانتت "دوشتامت" المصتور اللمتانى "متاك  أرنست  

“Max Ernst”  والتتا  ُيعتتد
متتتتن أكبتتتتر مصتتتتور  الفتتتتن 
الرتتتتديث قتتتتدراً إ ويعتتتتد متتتتن 
م سسى "الدادا" فى "كولون" 

" قتتتتتام 1920وفتتتتتى عتتتتتام " إ
               بعمتتتل تجتتتارت متتتن الكتتتونج
                  فتتتتتى لوراتتتتتته إ وكتتتتتان متتتتتن
المبتكتترين فتتى تنفيتتا الكتتونج 
باستفدام أشكانً بها رستوم أو 
                  صتتور نزعهتتتا متتتن المجتتتال 
                    وقتتتتتتام بترتيبهتتتتتتا وتركيبهتتتتتتا 
                     بجانتتتتتتتت بعضتتتتتتتها التتتتتتتبعك
لي لتتتتتتتف منهتتتتتتتا تصتتتتتتتميما  
ابتكاريتته جديتتد  بعتتد أن يضتتع 

متتتن فتتتالل بعتتتك  بصتتتمته
 الفطوط.

لقد أقام فى "باري " معرضتاً 
" 1920لعمالتتتته فتتتتى عتتتتام "

اتضتتت  فيتتته التزامتتته ببراعتتتة 
فى التصميم إ وستار  واضرة

على نف  النمط كما فى لورة 
شتكل   " ـ1921"فيل ستيليت 

الستيرياليه فتى إ  نتعترك لته فتى ا نرو السيريالية كما سوفإ إن أنه قد ترر ( 96رقم )
 السيريالى. الماهت  إا ُيعد أرد أهم دعاسم

 

 

 

 التجريدية ـ الالمعضععية :

فى              ُيعد لفظ "تجريد" فى الفن التشكيلى المعاصر نوف من انستفالص للجوهر
التجريتد                  ف جديد إ ولقد عتر مستردث الشكل الطبيعى إ وافراجه فى شكل

ستما   متن                  منا القدم إ فقط ظهر فى الفن المصر  القديم إ كمتا كتان يعتد 
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 ( "فاسيلى كاندنسكى"97شكل رقم )
 "1925"التأرج  

سم" 70.5×  50.2"ألوان زيتية على قماش مجهز   

بدايتة القترن              الفن ادسالمى إ وفى الفن الرديث تجلى فى أبرز صتور  إ فمنتا 
التا متن عهتد             العشرين وهتو فطتو  اابتتة علتى طريت  الفتن التشتكيلى إ إا بتدأ 

متن المعارضتين                       "سيران" إ وأكدته "التكعيبية" إ إن أن "بيكاسو" كتان
فمن هنا جاط تعبير              لكلمة "تجريد" وكالا بعك الفنانين الرو  والمريكان إ 

 الطبيعة .                 "ن موضوعى" على الفن الا  ن يعتمد على 
فتتى      التجريتتد  فتتى قستتمين "التعبيريتتة التجريديتتة" ترتت  زعامتتة "كاندنستتكى"يقتتع الفتتن 

"أوروبا" إ و"التجريدية الهندسية" وتزعمها "متاليفتش" فتى "روستيا" إ و"مونتدريان" فتى 
 "هولندا" .

 متن                        وي كد التاري  أن الفن التجريد  مر بمررلتين الولى فى الفتتر 
والفتتتتتتتر  فتتتتتتتى  "1910-1916"

               القتترن العشتترين إ والتتتى ط تتى فيهتتا 
الترويررتى أضرى ن يم  للطبيعتة 
بصتتلة إ متتن هنتتا رأ  بعتتك النقتتاد 

أن يستتتمى القستتتم الول  والمتتت رفين
                                "بالفن التجريتد " أمتا انفتر فيستمى

 "الفن الالموضوعى" .
 

 ديةةةةةةةةةة"إن التعبيريةةةةةةةةةة "التجري***
" كمتتا اكرنتتا  أوروبتتا ظهتتر  فتتى "

" إوالتتا عنتتدما عتترك 1910عتتام "
"كاندنستتتتكى" فتتتتى "المانيتتتتا" لورتتتتته 
               الولتتتتتتتتتتتتتتى ترتتتتتتتتتتتتتت  عنتتتتتتتتتتتتتتوان
"تجريد" إ إن أنها كانت  تصتنف فتى 
                التجريد التعبير  لما لهتا متن أصتول

 .مستمد  من شتى الدوافع 
وقتتتدم "كاندنستتتكى" كمتتتا اكرنتتتا فتتتى 

عتتد  أعمتتال تجريديتتة متميتتز   لستتاب ا
فاصتتتة رينمتتتا كتتتان أرتتتد القطتتتات 

 لجماعة الفار  الزر  . الم سسين
جدير بالتاكر أن "كاندنستكى" قتد متر 

 كالتالى: فى أعماله بعد  مرارل

               أانتتتتتاط إقامتتتتتته فتتتتتى "المانيتتتتتا" وتقديمتتتتته أعمتتتتتال "الفتتتتتار  الزر " والتتتتتتى األعلةةةةة 
 .الفتر  بالتجريد فى أشكاله التعبيرية  فى تلا ابداعاتهتميز  

التجريد              فقد ابتعد فيها عن المررلة التعبيرية ونرا نرو الطابع الهندسىالثانية 
والتفو  فى المظهر المرسى و التأكيد على دور اللتون معتمداً على إركام البناط التصميمى 

 فى تأل  العمل الفنى .
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. 
 ( "ميفاسيل نريونوف"98شكل رقم )

 "1911"شرطى من الفشت 
 سم" 84.5×  91.4"ألوان زيتية على قماش مجهز 

.والا  جسد فيها الورتد  متع التنتوف ( ـ 97" ـ شكل رقم )1925لورته "التأرج   كما فى
 و بث فيها نوف من التناغم . 

-1933وهى مررلة "باري " وتتميز "بالالموضوعية" وتقتع بتين عتامى  المرحلة الثالثة
1944. 

 
" قتتد ستتاهم فتتى إبرازهتتا 1922-1904إن "التجريديةةة عالالمعضةةععية وةة  رعسةةيا ***

"القتترن العشتترين" فقتتد ستتاهموا فتتى شتتتى الرركتتا  الفنيتتة التتتى  الفنتانين التترو  متتع بدايتتة
انتشر  فى "أوروبا" متع نهايتة القترن "التاستع عشتر" وبدايتة "القترن العشترين" إ إن أن 
المتأمل فى نشاطهم الفنى يجد أنهم لعبوا دوراً أساسياً فتى التصتوير التجريتد  إ وانطلقت  

 جريدية من الماهت "التجريد " عد  اتجاها  فنية ت
 وهى : 
: "ريونيزم" تر  قياد  األعل 

-1881"ميفاسيل نريونتوف 
1964. " 
: "سوبر ماتيزم" تر   الثانية

ريتتتتتاد  "كتتتتتازيمير متتتتتاليفتش 
" إ هتتتتاا إلتتتتى 1878-1935

جانتتتتتتتتتتتتتتتت "البناسيتتتتتتتتتتتتتتتة" و 
 "الالموضوعية" .

 

** ُيعتتد "ميفاسيتتل نريونتتوف 
1881-1964 "“Mikhail 

Larionov”  أهم وأبرز فنان
يتتتتد  روستتتتى إ كمتتتتا أن تجر

بعتتتك النقتتتاد يطلقتتتون عليتتته 
"الفنتتتان ادشتتتعاعى" إإا هتتتو 
مبتكتتتتر لستتتتلوت جديتتتتد فتتتتى 
المتتتتاهت التجريتتتتد  عتتتترف 
 .باسم "ادشعاعى أو رايونيزم" 

                كتتتتتتتان للفتتتتتتتن الشتتتتتتتعبى الروستتتتتتتى وفنتتتتتتتون الطفتتتتتتتال دوراً أساستتتتتتتياً فتتتتتتتى بتتتتتتتدايا  
 شعبى .  ك أعمانً اا  طابع بداسى"نريونوف" الفنية إ فقد بدأ فى بداياته يعر

               ستتتترعان متتتتا ترتتتتول بعتتتتد التتتتا عتتتتن هتتتتاا الستتتتلوت إ فتتتتالفن المستتتتتقبلى لتتتته عظتتتتيم 
الارفى فكر  مما أضفى عليه صب ة مستقبلية فى اعماله إ فبتدأ بتالمزج بتين عناصتر متن 

تكتتار أستتلوت "التكعيبيتتة" إ وأستتاليت المستتتقبلين معتمتتداً علتتى الفطتتوط ادشتتعاعية فتتى اب
 ( .98" ـ شكل رقم )1911تجريد  فاص به كما فى لورة "شرطى من الفشت 
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 ( "كازمير ماليفتش"99شكل رقم )
 "1915"السوبرماتيه 

سم" 101.5×  62"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 ( "كازمير ماليفتش"100شكل رقم )
 "1920"تكوين سوبرماتى 

 سم" 62×  30"ألوان زيتية على رشو  فشبية 

لم تنتشتر بصتور  فالصتة بتين الفنتانين  إن الحركة " التجريدية الهندسية و  رعسيا"***
التتتتترو  إن بعتتتتتد أن وضتتتتتع "كتتتتتازمير 
متتاليفتش" يتتد  علتتى رجتتر الزاويتتة لهتتا  
  .الرركة أن وهو اكتشافه "الشكل المربع"

 

" 1935-1878** إن "كازمير متاليفتش 
“Kasimir Malevich”  يعتتتد الراستتتد

الرقيقى والمجدد إ وزعيم اتجتا  "الستوبر 
هتتايتزم" وعلتتى يتتد  بلتت  الفتتن التجريتتد  

  .الهندسى قمة الجمال الفالص

تأار فى بداياته الولى بمصور  "ما بعتد 
                        التأايريتتتتتتتتتتتة والورشتتتتتتتتتتتية أيضتتتتتتتتتتتاً" إ
اتتتتتتم اعتنتتتتتت  وعشتتتتتت  التكعيبيتتتتتتة فتتتتتتى 

                  " بعتتد 1912"إ اتتم فتتى عتتام"1910عتتام"
زيارته لـ"باري " ُتتأار بفكتر "ليجيته" إن 
                 أنتتتتتته بتتتتتتدأ ي كتتتتتتد فتتتتتتى أعمالتتتتتته علتتتتتتى 

 الشكال الهندسية والفطوط المستقيمة.
" ترتتتول نرتتتو التجريتتتد الكامتتتل إ 1913"

              م إوتقتتتدم بصتتتور  واضتتترة نرتتتو المتتتا
ممتتا جعلتته يضتتع بصتتمة دام تتة فتتى الفتتن 
                    الرتتتتتتتتتديث إ ريتتتتتتتتتث توصتتتتتتتتتل لقمتتتتتتتتتة 

 والتناس  . البساطة

ولورتتا  "متتاليفتش" تنطتت  باستتمه رينمتتا 
                          يراهتتتتتتتتتا المتتتتتتتتتتاو  لمتتتتتتتتتا لهتتتتتتتتتا متتتتتتتتتن
طابعفتتتاص وهيستتتة مميتتتز  "وتعتتتد لورتتتته 

                    " ـ شتتتتتكل رقتتتتتم 1915"الستتتتتوبرماتيه 
 .( ـ 99)

" ـ 1920كالا لورته "تكتوين ستوبرماتى 
( ـ إ تأكيتتتتد رقيقتتتتى 100شتتتتكل رقتتتتم )

 للتجريدية الهندسية. "السوبرماتية".
 

الحركةةةةة التجريديةةةةة الهندسةةةةية وةةةة  ***"
جتاط  رينمتتا ظهتر فتى "هولنتتدا"  هعلنةدا"

" يبرث عن أستلوت 1917اتجا  فى عام "
بتان ظهتور الفتن جديد فى الفتن التجريتد  إ

"التركيبتتتتتى" "البنتتتتتاسى" فتتتتتى "روستتتتتيا" إ 
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 ( "بي  موندريان"101شكل رقم )
 "1921 1"اللورة 

سم" 96.5×  60.5"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 ( "بي  موندريان"103شكل رقم )
 "1912"تكوين من الزر  والصفر 
سم" 52×  52"ألوان زيتية على قماش مجهز   

وتوصتتتل هتتت نط البتتتاراين إلتتتى أن الجمتتتال 
 الماالى يكمن فى الشكل الهندسى .

أطلتت  علتتى هتتاا انتجتتا  استتم "د  ستتتيل" إ 
" ترتول 1921وبعد عد  أعوام وفتى عتام "

نشتتاط هتتاا انتجتتا  إلتتى "ألمانيتتا" وفتتى عتتام 
" رتتتتتدث فتتتتتالف فتتتتتى النظريتتتتتا  1925"
هندستتية ممتتا أد  إلتتى أن يتتترا مونتتدريان ال

 ها  الجماعة .
** إن الفنتتتان الهولنتتتد  " بيتتت  مونتتتدريان 

1872-1944 "“Piet Mondrian”  أرتد
أهتتم دعتتا  المتتاهت التجريتتد  الهندستتى فتتى 

 "هولندا" إ ام "فرنسا" و "أمريكا".
لقتتتد تتتتأار "مونتتتدريان" بتتتالفن "التكعيبتتتى" 

" 1914-1911فاصتتتة فتتتى الفتتتتر  متتتن "
رينمتتا كتتان فتتى "بتتاري " إ والتتا علتتى يتتد  "بيكاستتو" إ و"بتتراا" فاصتتة فتتى المررلتتة 
التكعيبية "الترليلية" إ ومن هنا قدم لورا  تجريد  نابضة بالطبيعة نشتتقاقها متن الطبيعتة 
إ وتعتمد على الفطوط العموديتة والفقيتة الماسلتة والمنرنيتة والمتقابلتة لتفترج لنتا تصتميم 

 هندسى .
" فتاك 1920إلى بالد  "هولندا" انضم إلى رركة "د  ستيل" إ وفى عتام " عندما رجع

تجربة تعد جديد  ءنااا أطلت  عليهتا "نيويالستيستزم" والمقصتود بهتا "التشتكيلية المرداتة" 
والتتتى تعتمتتد علتتى الفتتن الهندستتى الالموضتتوعى المتترتبط بالمفتتاهيم الرياضتتية إ وجتتاط  

 1معظمهتتا تكوينتتا  كمتتا فتتى لورتتة "اللورتتة نتيجتتة هتتا  التجتتارت عتتد  لورتتا  متميتتز  
( ـ إ 102" ـ شتكل رقتم )1929( ـ إ وكتالا لورتة "تكتوين 101" ـ شتكل رقتم )1921

وأيضتتتتتاً لورتتتتتته "تكتتتتتوين متتتتتتن الزر  
( ـ 103" ـ شتكل رقتم )1929والصتفر 

يعتتتتد دليتتتتل قتتتتاطع علتتتتى تقدمتتتته ونظرتتتتته 
المستتتقبلية للفنتتون  التشتتكيلية المرداتتة كمتتا 

 أطل  عليها . 
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 ( "بي  موندريان"102شكل رقم )
 "1929"تكوين 

سم" 45×  45"ألوان زيتية على قماش مجهز   
 

شاف  إ جدير بالاكر أن ألمانيا قد الحركة التجريدية و  ألمانيا عمدرسة الباعهاعز"***"
متن الجمتال فتى   فيها الفن التجريد  إ إا راول بعك الفنانين الكار جد  فى ايجتاد نتوف 

 الفن ن يعتمد على الفطوط الطبيعية .
 

" أطلتت  عليهتتا مدرستتة 1919** ففتتى " "فايمتتار" "بألمانيتتا" أُِسَستت  مدرستتة فنيتتة عتتام "
"الباوهاو " أسسها مهند  ألمانى يدعى "والتر جروبيو " وتهدف إلى تاويت الفتوار  
  .بين الررفى والفنان والجمع بينهما لفدمة المجتمع اللمانى وجمع  عد  من أساتا  الفن

 
" أرد أساتا  "الباوهاو  ”Lyonel Feininger“" 1956-1871** ُيعد "ليونيل فينجر 

 إ وقد ارتبط بالرركا  الفنية التى كان  قاسمة فى "ألمانيا" فى بداية القرن العشرين .
" ارتكز على التكعيبية وتأار بها إ إا ساعدته على أن يكون لنفسه أستلوباً 1912فى عام "

فنيتتاً فاصتتاً بتته إمتتتاز بترريتتف الشتتكال إ ممتتا جعلتته أرتتد أواستتل الستتاتا  فتتى مدرستتة 
أعماله التالية توض  تطور  الطبيعى من تتأار  بالتكعيبيتة كمتا فتى لورتة "الباوهاو " إ و
" ـ شتكل 1929( ـ إ ولورتة "مراكتت شتراعية 104" ـ شتكل رقتم )1915"قرية إشرش 

 ( ـ التى توض  قمة التجريد عند "فيننجر" .105رقم )
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 ( "ليونيل فيننجر"105شكل رقم )
 "1929"مراكت شراعية 

سم" 43×  72"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 ( "ليونيل فينجر"104شكل رقم )
 "1915"قرية إشرش 

 سم" 86×  100"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 

 
 

( "أوسكار شليمر""مشهد فلفى نمرأ  جالسة أمام 106شكل رقم )
 سم" 75.3×  59.3 "ألوان زيتية على قماش مجهز"1936المنضد  

 
  أرد أفضل أساتا ”Oskar Schlemmer“" 1943-1888** كما يعد "أوسكار شليمر 

"الباوهتتتتاو " إ وفنتتتتان شتتتتامل 
يجيتتتتتتتتد النرتتتتتتتت  والتصتتتتتتتتوير 
والزفرفتتتتتتتتتتتتتتتتة إ الترتتتتتتتتتتتتتتتت  
"بالباوهتتتتتتتتاو " فتتتتتتتتى عتتتتتتتتام 

" وكان أسلوبه تجريدياً 1920"
" انتقتل 1927إ ولكن فى عام "

إلتتى "بتترلين" إ وبالتتتالى رتتدث 
نتتتوف متتتن الترتتتول فتتتى أستتتلوبه 
التجريتتتد  إلتتتى شتتتبه تكعيبتتتى إ 
ولورتتتته "مشتتتهد فلفتتتى دمتتترأ  

" ـ 1936ضتد  جالسة أمتام المن
( ـ أرتتد أهتتم 106شتتكل رقتتم )

أعمالتتته التتتتى جمتتتع فيهتتتا بتتتين 
 التجريدية والتكعيبية.
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-1967( "فيكتور فاساريللى""أرنى 107شكل رقم )
 سم" 55×  59"ألوان زيتية على قماش مجهز "1968

 
 

 "1973( "فيكتور فاساريللى""صدي  كي  108شكل رقم )
 سم" 151.5×  150.8"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 

 
 

 "1956" 1956( "بن نيكولسن""فبراير 109شكل رقم )
 سم" 50×  62"ألوان زيتية ورصاص على فشت مرفور 

" تشتتعب  عتتد  اتجاهتتا  متتن التجريتتد الهندستتى بعتتد الرتترت "التجريديةةة وةة  ورنسةةا*** 
العالمية الاانية إ وُيعد "الفداف البصر " أبرز ها  الرركتا  وانتجاهتا  إ ويعتمتد علتى 

طري  نوف من التنستي  فتى الفطتوط والمستافا  اللونيتة أو المكعبتا  إ  فداف البصر عن
وتعتتتتد نزعتتتتتة تجريديتتتتتة هندستتتتتية 
ُعرف  باستم "أرت ءر " إ وراستد 

"فرنستا فاستاريللى" اا انتجتا  فىه
. 

-1908** إن "فيكتور فاساريللى 
1997 "“VictorVasarely” 

كتتان متتن المهمتتومين بالرركتتة فتتى 
 التصتتتتتتوير إ وتتميتتتتتتز تجريداتتتتتتته
بالطتتتابع الهندستتتى لتتتتأار  بمبتتتاد  
"الباوهتاو " التجريديتة إ ولورتتته 

" ـ شكل رقم 1968-1967"أرنى 
( ـ إكتتالا لورتتته "صتتدي  107)

( 108" ـ شتكل رقتم )1973كيت  
ـتتتتتتت نمتتتتتتتواج واضتتتتتتت  لستتتتتتتلوت 
"فاستتتتاريللى" المتميتتتتز او الطتتتتابع 

 الهندسى الفالص القاسم على الفداف البصر  .
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 سم" 122×  214"ألوان زيتية ورصاص على لوح فشت "1956" 1956"أغسط  ( "بن نيكولسن110شكل رقم )

جيتد  إ وبل ت   لقد انتشر الفن التجريد  فى أنجلترا بصتور  " راالتجريدية و  إنجلت***"
 الِشياط قمة جمالها التجريد  الفالص على يد المصور "نيكولسن" .

 
يرستم لورتا   فنتان تقليتد  ”Ben Nicholson“" 1982-1894** بتدط "بتن نيكولستن 

أعمتتانً تجريديتتة للطبيعتتة الستتاكنة إ اتتم ترتتول نرتتو الشتتكال التجريديتتة الهندستتية إ وقتتدم 

. بتاللوان النقيتة المتناغمتة الهادستة الجميلتة  هندسية اا  زوايا وفطوط إ وتميز  أعماله
 .( ـ 109"ـ شكل رقم )1956لورته "فبراير ان 

أار "نيكولسن" فى الفن  ا( ـ إ توضر110" ـ شكل رقم )1956كالا لورته "أغسط  و 
 كام البناط التصميمى وتأل  المظهر المرسى.التجريد  ادنجليز  إ والا  جمع فيه بين إر
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 "1505( "هيرونيمويس بوش""باليا شارع أنطونيو 111شكل رقم )
سم" 131.5×  172"ألوان زيتية على بانو خشب   

 
 

 "1913( "جورجيودى شيريكو""ميدان بيزا 112شكل رقم )
سم" 94×  106"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 

 السيريالية:

علتى أنقاهتها    إن "الدادا" هى المنبع الحقيقى "للسيريالية" فى العصر الحديث فقد قامت 
" تمكتتن "أندريتتة بريتتتون" متتن تفسيستتها  فقتتد جمعتت  بتتين م تتاهر "التتدادا" 1924وفتتى "

األحالم ال حدود للعقل التواعى فيت،   واشتتد بفستها  المعادية للمنطق وبين استلهام عالم من
 عد .فيما ب

إن "الستتتتتتيريالية" 
فى الفن التشتكيلى 
تهدف إلى التعمق 
فتتتتتتى الالشتتتتتتعور 
للبحتتتتتتتتتث عتتتتتتتتتن 
مصتتتتتتتدر إلهتتتتتتتام 
للفنتتان بعيتتدا  عتتن 

 حكم العقل .
إن "الستتتتتيريالية" 
تدب فى الفن منت  
القتتتتدم وبالتحديتتتتد 
 فى تصوير القرن
الختتتامس عشتتتر   
وأصتتتتتتدق دليتتتتتتل 

 Hieronymus“" 1516-1450بتتتوش  هيرونيمتتتويس علتتتى  لتتتت لوحتتتا  الفنتتتان "

Bosch”  كما فى
لوحتتتتتتتتة "باليتتتتتتتتا 
شتتتتارع أنطونيتتتتو 

" ـ شتتكل 1505
 ( ـ .111رقم )

 كمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أن "
" تعتتد  الستتيريالية

رد فعتتتتتتتل هتتتتتتتد 
 التكعيبيتتتتتتتتتتتتتتتتتة و
التجريديتتتتة التتتتتى 
القتتتتتت  انتشتتتتتتارا  
واسع المجتال فتى 
الفتتتتن األوروبتتتتى 

 والعالمى .
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 "1928ب( "ماكس أرنس ""الغابة  114شكل رقم )
سم" 10×  81.5"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 "1927أ( "ماكس أرنس "الغابة  114شكل رقم )
سم" 100×  81.5"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 "1914"أغنية الحب يودى شيريكو"( "جورج113شكل رقم )
سم" 73×  59.1"ألوان زيتية على قماش مجهز   

  

ثتر أ ”Giorgio de Chirico“" 1978-1888أعمتال "جورجيتودى شتيريكو  ** تمثتل
المصتتورين اطيطتتاليين المحتتدثين التت ين  عميتتق فتتى الحركتتة "الستتيريالية"إ  يكعتتد متتن أكثتتر

 ساعدوا على نشر السيريالية.
مر بعدة مراحل إلى أن أصبح فنان ستيريالى   فقتد رستم ختالل استتقرارب فتى بتاريس متن 

ية   سيك" عدة لوحا  مميزة بموهوعاتها المرتبطة بالرمزية لآلثار الكال1911-1915"
 والتتتتى تبعتتتث علتتتى وجتتتود نتتتزع
ستتتتتيريالية لديتتتتتت، منتتتتت  البدايتتتتتتة   

التاليتة تييتد هت ا   فلوحتة  ولوحات،
" ـ شتكل رقتم 1913"ميتدان بيتزا 

( ـ   وكتت لت لوحتتة "أغنيتتة 112)
( 113" ـ شكل رقم )1914الحب 

وجتتود هتت ب  ـتت   دليتتل قتتاطع علتتى
النزعتتة لديتت، وتفكيتتدها فتتى الفتتترة 

 " .استقر فيها فى "باريس التى
 

**إن "شتتتتتتتتتتتتتيريكو" بفعمالتتتتتتتتتتتتت، 
التصتتتتويرية كتتتتان بمثابتتتتة الفتتتتترة 
 التحهتتتتتتتيرية لعبتتتتتتتور "متتتتتتتاكس 
أرنستتتتتت " متتتتتتن "التتتتتتدادا" إلتتتتتتى 
"الستتيريالية"   وأصتتبح "أرنستت " 
أحتتتتتتتتد أهتتتتتتتتم دعتتتتتتتتا م المتتتتتتتت هب 

 "السيريالى" .
تميتتتز "أرنستتت " بفعمالتتت، العديتتتدة 
األكثتتر ابتكتتارا  والمتميتتزة بتتالحس 
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 "1931( "سلفادور دالى"حهور ال اكرة 115قم )شكل ر
سم" 24.1×  33"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 "1937( "سلفادور دالى""النوم 116شكل رقم )
سم" 50.8×  78.2"ألوان زيتية على قماش مجهز   

" ـ شتكل 1928أ(   و"الغابتة 114" ـ شتكل رقتم )1927الملمستى كمتا فتى لوحتة "الغابتة 
 ب( ـ.114رقم)

اتفتتق التتبعك األكثتتر متتن النقتتاد علتتى أنتت، متتن أع تتم المصتتورين األلمتتان   بتتل متتن أع تتم 
مصتتتتتورى الفتتتتتن الحتتتتتديث 
التتتتتت ين أمتتتتتتدوا التصتتتتتتوير 

 بالوجود الحقيقى.
 

* * إلتتى جانتتتب "شتتتيريكو" 
اطيطتتتتتتتالى   و"أرنستتتتتتت " 
 األلمتتانى   هنتتات "ستتلفادور

" 1989-1904دالتتتتتتتتتتتتتتتى 
“Salvador Dali” 
األستتبانى   والتت ى يكعتتد متتن 
أشهر السيرياليين فى العتالم 
ومتتتتن رواد تلتتتتت الحركتتتتة 

 الحديثة .
إ  يعتتتد متتتن أقتتتدر الفنتتتانين 

ابتكاريتتتة   ويقتتتوم فنتتت، علتتتى 
شدة التعقيد فى واقعية محتددة 
التنفيتتتتت  متتتتتع تنتتتتتاثر بعتتتتتك 
العناصتتتر الغيتتتر مفلوفتتتة كمتتتا 

 اكرة فتتى لوحتتت، "حهتتور التت
" ـ شتتتتتتكل رقتتتتتتم 1931

 (ـ.115)
 

لقتتتد استتتتمد "ستتتلفادور دالتتتى" 
تعبيرات، من الرمزية وتحليتل 
األحتتالم فتتى بعتتك أعمالتت،   
والتتتى تبتتدو غريبتتة وكريهتتتة 

 أحيانا  .

وبوج، عام فإن لوحات، يسيطر عليها الخيال والعقل الباطن والالشعور   ولكنت، يعتمتد فتى 
الدقة سواء فى العناصر الطبيعيتة أو الخياليتة التتى تصوير أعمال، على التصوير المتناهى 

" ـ شكل 1937يستمدها من العقل الباطن   وهو يجمع بين الواقع والخيال   ولوحت،"النوم 
 ( ـ دليل قاطع على سيريالية سلفادور دالى.116رقم )
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 ( "ريني، ماجري "117شكل رقم )
 "1933"حالة اطنسان 

 سم" 100×  81"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 
 

 "1931( "ريني، ماجري ""العمالقة 118شكل رقم )
 73"طباعة على ورق رسم وورق مقوى   وقماش مجهز 

 سم" 54× 

 
 

 "1938( "خوان ميرو""الصيف 119شكل رقم )
 سم" 75×  55.5"ألوان ما ية   جواش على ورق رسم 

 ”Rene Magritte“" 1967-1898** كما أن هنات الفنان "البجيكى" "ريني، ماجريت  
 " وهو فى "باريس" .1927 ى تعرف على السيريالية عام "ال

يعتترف عتتن بالدقتتة الفوتوغرافيتتة فتتى 
أعمالتت، التصتتويرية رغتتم البعتتد عتتن 
الواقعيتتتتتة فتتتتتى موهتتتتتوعات،   كمتتتتتا 
يوهتتح  لتتت لوحتتت، "حالتتة اطنستتان 

( ـ وك لت 117" ـ شكل رقم )1933
" ـ شكل رقم 1931لوحت، "العمالقة 

 (ـ.118)
 

فادور دالتتتتى" * * إلتتتتى جانتتتتب "ستتتتل
األسبانى يوجد فنان أسبانى ستيريالى 
متميتتتتز أيهتتتتا  هتتتتو "ختتتتوان ميتتتترو 

1893-1983 "“Joan Miro” 
وال ى يكعد متن أهتم شترايين المت هب 

 السيريالى التجريدى.
تفثر بالتكعيبية ولكتن تحتول عتن هت ا 
االتجتتتاب إلتتتى الستتتيريالية   وجتتتاء  
أعمالتت، بعيتتدة عتتن الواقتتع قريبتتة متتن 
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( "بول كلى"" هور القمر وغروب الشمس 122شكل رقم )
 سم" 40.5×  34.5"ألوان زيتية على خشب "1919

 
 

( "خوان ميرو""النساء والطا ر فى هوء 120شكل رقم )
 81.5×  66"ألوان زيتية على قماش مجهز "1949القمر 

  سم"
 

"ألوان زيتية على "1922( "بول كلى""الحاكم 121شكل رقم )
 سم" 40.5×  38ماش مجهز مركب على خشب ق

ال   وتكويناتت، شتب، طفوليت، التجريد والخي
ابتكاراتها وألوانها الزاهية   كما فتى رغم 

 " ـ شتتتكل رقتتتم1938لوحتتتة "الصتتتيف 
( ـ   ولوحتت، "النستاء والطتا ر فتى 119)

( 120" ـ شتكل رقتم )1949هوء القمتر 
 ـ.
 

 Paul“" 1940-1879** إن "بول كلى 

Klee”  ،مصور سيريالى متيثر   كمتا أنت
القتترن العشتترين   أحتتد أهتتم وأبتترز فنتتانى 

هتت ا إلتتى جانتتب أنتت، أحتتد رواد "الفتتارس 
األزرق"   وأحتتد القتتا مين بالتتتدريس فتتى 

 مدرسة "الباوهاوس" .
وكان متتن أنشتتط الفنتتانين  تتتفثر بالتكعيبيتتة

وأكثتتتترهم إنتاجتتتتا    وتيكتتتتد  لتتتتت لوحتتتتت، 
( التتى 121" ـ شكل رقم )1922"الحاكم 

 تنبك بالفكر التكعيبى .



 97 

فى  الية فريدة ومتنوعة استخدم فيها اللون باقتدار   وقد تفثر بالفنكما أن، صاحب قدرة خي
 إبداعية متميزة توهح قدرت،  الشرق   وقدم لوحا 

" ـ 1919علتى استتخدام اللتون بتاحتراف كمتا فتى لوحتة " هتور القمتر وغتروب الشتمس 
  (ـ.122شكل رقم )

 
مارستوا "الستيريالية" بجتدة  "بيكاسو" أحد الت ين الفريد** إلى جانب هيالء نجد أن الفنان 

" ولكن، مارسها من منطلتق 1925واقتدار  فقد اتج، إلى "السيريالية التجريدية" بعد عام "
تكعيبتتى   وكمتتا  كرنتتا متتن قبتتل فتتى التكعيبيتتة فتتإن لوحتتت، الحا طيتتة الكبيتترة المشتتهورة 

 . " تعد مثال حى للسيريالية   وإحدى أهم أعمال، المتميزة1937"جيرنيكا 
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 "1919و موديليانى""صورة  اتية ( أميود123شكل رقم )
 سم" 100×  65"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 
 

 "1915( "مارت شاجال""أعلى المدينة 124شكل رقم )
سم" 100×  70.5"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 مدرسة باريس :

أطلق  ه ب التسمية على مجموعة فنانى الحركا  العصرية التى  هر  فى "باريس" من 
" والت ين اهتتم بالحركتا  التتى أتت  فتى أعقتاب متا بعتد التفثيريتة فتى 1940-1920عام "

"باريس"   واتهح  أهدافها فى التكعيبية   
موهتتوعية والستتيريالية   والتجريديتتة   والال

. 
جمعتتتت  بتتتتين طياتهتتتتا العديتتتتد متتتتن الفنتتتتانين 
الباريستتتتتتيين   واألجانتتتتتتب والتتتتتت ين كتتتتتتانوا 
يجتمعون دا ما  فتى "مونمتارتر" الحتى الفنتى 
المعتتروف فتتى "بتتاريس"   وقتتد تنقتتل بعتتك 
فنتتانى مدرستتة بتتاريس إلتتى بعتتك المتت اهب 

 المختلفة .
" 1920-1844* * يكعتتتد "أميتتتديوموديليانى 
نين ببتتتتتتاريس   أحتتتتتتد المصتتتتتتورين المفتتتتتتتو

وبفستتلوب، المتميتتز تمكتتن متتن أن يكتتون أحتتد 
التتتترواد رغتتتتم أنتتتت، "إيطتتتتالى"   لكنتتتت، كتتتتان 
ممتتتتارس جيتتتتد للنحتتتت  البتتتتدا ى واطفريقتتتتى 

"   1915-1909خاصتتتة فتتتى الفتتتترة متتتن "
واتهتتتتح هتتتت ا فتتتتى ريوس أشخاصتتتت، التتتتتى 
حورهتتتا وكفنهتتتا أقنعتتتة بهتتتا إستتتتطالة   كمتتتا 

يتهتتتتتح فتتتتتى أعمالتتتتت، 
التصتتتتتتتويرية تتتتتتتتتفثرب 

" و"بيكاستتو" "بستتيزان
هتتتت ا باطهتتتتافة إلتتتتتى 
ألوانتتتتتتتت، وخطوطتتتتتتتت، 
الرقيقتتتتتة التتتتتتى تيكتتتتتد 

 هويت، اطيطالية.
إن الفتتتتتتتتتتتتترة متتتتتتتتتتتتن 

" اهتم 1915-1920"
فيهتتتتا بعمتتتتل لوحتتتتا  
شخصتتتتتية   والجستتتتتم 
األنثوى   والتتى تميتز 
بنتتوع متتن النبتتل رغتتم 
بعتدها عتن الواقتع   إ  
تتميز رسوم أشخاصت، 
بطتتتتتتول أكثتتتتتتر متتتتتتن 
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 "1924( "مارت شاجال""البي  األصفر 125شكل رقم )
سم" 54.5×  37.8"ألوان زيتية على قماش مجهز   

" ـ شتتكل رقتتم 1919كمتتا فتتى لوحتتت، "صتتورة  اتيتتة  الطبيعتتى   وخطتتوط لينتتة حساستتة
 (ـ.123)

"الروسى" أحد فنتانى مدرستة  ”Marc Chagall“" 1985-1887** إن "مارت شاجال 
باريس المشهورين   وال ى ترت لنفس، عنان الخيال ليستجل لوحتا  خيتال خرافيتة تنتبك 

( ـ كمتا قتدم 124" ـ شتكل رقتم )1915بنوع من الشاعرية كما فتى لوحتت، "أعلتى المدينتة 
لوحا  تجمع ال كريا  والتجارب الطفولية   والريفية الشعبية الفطرية إلتى جانتب الخيتال 

 ( ـ .125" ـ شكل رقم )1924كم فى لوحت، "البي  األصفر 
لكن حينما صنف، النقاد بفن، فنان "ستيريالى" لكتون أعمالت، تشتب، األحتالم رفتك وعتارك 

 لت وعارك أن يكون فنت، ينتمتى 
أى متتت هب . كمتتتا قتتتام بعمتتتل  إلتتتى

ديكتتتورا  مستتتارر فتتتى "روستتتيا" 
 و"المكسيت" و "أمريكا" .

 
** كما أن هنات مصور "روستى" 
أيها  ينتمى إلتى مدرستة "بتاريس" 

" 1943-1893هو "حاييم سوتين 
“Chaim Soutine”  وال ى وطتف

"   جتتتاء  1911"بتتتاريس" فتتتى "
أعمالتتتت،  ا  تشتتتتوي، فتتتتى الجستتتتم 

  و لتتت ومبالغتتة فتتى شتتكل الجستتم 
كمتتا فتتى لوحتتة "طاهيتتة العجتتا ن ـ 

" ـ شتكل رقتم 1922الفططترى ـ 
( ـ   هتت ا ممتتا ييكتتد تتتفثرب 126)

"بفان جوخ" إ  ينطبق على أعمال، 
 نوع من التحوير التعبيرى.

 
** علتتى التترغم متتن أن "متتوريس 

" 1955-1883أوتريللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
“Maurice Utrillo”  فنتتتتتتان

"فرنستتى" لتتم ينتمتتى لمتت هب فنتتى 
كتتتتتان متتتتتن أشتتتتتد  بعينتتتتت،   لكنتتتتت،

" بتتدأ 1917المتترتبطين "بمدرستتة بتتاريس"   كمتتا تتتفثر بفستتاليب التتتفثيريين   وبعتتد عتتام "
" ـ 1924يستخدم ألوان زاهية فى لوحات،   وييكتد هت ا لوحتت، "العلتم فتوق ردهتة المدينتة 

" أطلتتق عليهتتا المرحلتتة 1914-1909( ـ   وإن كتتان لتت، مرحلتتة متتن "127شتتكل رقتتم )
   الستخدام اللون األبيك بصورة كثيفة فى لوحات، .البيهاء   والتى نسب
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 "1924( "موريس أوتريللو""العلم فوق ردهة المدينة 127شكل رقم )
سم" 98×  30"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

( "حاييم سوتين""طاهية العجا ن ـ 126شكل رقم )
"ألوان زيتية على قماش مجهز "1922الفططرىـ 

 سم" 100×  81

** إلى جانب هيالء رواد "مدرسة باريس" هنات إثنين من روادها   إال أنهما لهمتا طابعتا  
ختا  وأستلوب واقعتى إجتمتاعى تعبيترى   همتا المكستيكيان "دييجتو ريفيترا" و "جوزيت، 

الواقعيتة االجتماعيتة التعبيريتة أوروزكو" وسوف نتعرك لهما فى اللقاء القادم متن ختالل 
فى المكسيت   إ  يعدان أحد أقطاب "مدرسة باريس"   كما أنهمتا قطبتا الفتن فتى المكستيت 

 بال منازع   إال أنهما ينتميان إلى الواقعية االجتماعية التعبيرية .
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 "1948 ( "جاكسون بولوت""أصفر ـ رمادى ـ أسود128شكل رقم )
 سم" 130×  195.5"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 التجريدية األمريكية : 

بلغ  أوجها فى "العقد الرابتع"  بعد إندالع الحرب العالمية الثانية اختف  "السيريالية" التى
 متتن "القتترن العشتترين"   وبتتدأ العتتالم يهتتتم بالتجريتتد   والتت ى احتتتل مركتتز الصتتدارة حتتتى 

 اليوم .
قد أقبل فنانى أوروبا على الفن التجريدى بجميع أشكال،   كما شمل  اتجاهاتت، "أمريكتا"   

الفتتن الحتتديث   و لتت  ومتتن هنتتا احتلتت  "نيويتتورت" بعتتد الحتترب العالميتتة الثانيتتة زعامتتة 
" بدأ  تتزداد 1840"أمريكا" تعتمد على االستيراد للم اهب الفنية األوروبية   وفى عام "

الصلة الفنية بين "أوروبا" و "أمريكا" عنتدما وط ت  قتدم بعتك أهتم وأشتهر فنتانى العتالم 
ن "نيويورت"   وال ين نجحوا فى تغيير شكل الفن فى أمريكا وتحويلت، متن أمريكتى إلتى فت

 أوروبى حديث يواكب تكنولوجيا العصر الحديث .
تربتتع الفتتن التجريتتدى علتتى عتترش الفتتن الحتتديث بتجاهلتت، للتقاليتتد الستتابقة والمعروفتتة فتتى 

" ويرجع الفهل إلى أع م مصور تجريدى أمريكى هتو 1950-1948"باريس" فى عام 
 "بولوت" .

 
** بدايتتة نجتتد أن 
هنتتات العديتتد متتن 
فنتتتانى التجريديتتتة 

كيتتتتة إال أن األمري
هنتتتتتات متتتتتن هتتتتتم 
أكثر شهرة فبداية 
يعتتتد "جاكستتتون" 

-1912بولتتتتتتوت 
1956 "

“Jackson 

Pollock” 
المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور 
األمريكتتتتتى األول 
  كمتتتتا أنتتتت، أشتتتتد 
المتحمستتتتتتتتتتتتتتتتتين 
لالموهوعية فتى 

التصوير   ه ا إلى جانب كون، أحد أهم زعماء "التعبيرية التجريدية" . تتفثر "ببيكاستو" و 
" نجد أن أعمال، 1946يالى"   ورغم ه ا إال أن، بعد عام ""أوروزكو" وبالتصوير "السير

عبتتارة عتتن تشتتكيال  تجريديتتة لتتيس لهتتا معنتتى   وتعتتد لوحتتت، "أصتتفر ـ رمتتادى ـ أستتود 
( ـ   129ـت شتكل رقتم ) "A1 1948( ـ وكت لت لوحتت، "رقتم 128" ـ شتكل رقتم )1948

 يد .أسلوب، الفنى الفا ق فى التجر من أكثر أعمال، شهرة وتعبيرا  عن
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 "A1 1948رقم ( "جاكسون بولوت"129شكل رقم )
سم" 172.7×  246.2"ألوان زيتية على قماش مجهز   

 
 

 "1954دى كوننج"مارلين مونروب  ( "وليم130شكل رقم )
 سم" 146×  98"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 

 
 

"ألوان "1957( "مارت روتكو""شب، ال ل األزرق 131شكل رقم )
 سم" 231×  184زيتية على قماش مجهز 

 Willem De“" 1997-1904* * إلتتتى جانتتتب "بولتتتوت" هنتتتات "ولتتتيم دى كتتتوننج 

Kooning”  والتت ى يعتتد متتن قتتادة التجريتتد فتتى "أمريكتتا" أو متتا يطلقتتون علتتيهم "مدرستتة
نيويورت" رغتم أنت، 
 من أصل هولندى .

بدأ  مرحلتت، الفنيتة 
األولتتى فتتى لوحتتا  
 ا  أشكال تعبيريتة 
مجتتتتتتتردة   بتتتتتتتدأ  

منتت، الشتتهرة تقتتترب 
" 1940بعتتتد عتتتام "

وأستتتتلوب، تجريتتتتدى 
تعبيتتتترى رمتتتتزى   
كما تيكدب وتوهح، 
لوحتتتتتتتتة "متتتتتتتتارلين 

" ـ 1954متتونروب 
  .(130شكل رقم )
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 "1964( "جوزيف إلبرز""تكريم المربع 132شكل رقم )
سم" 76.2×  76.2"ألوان زيتية على قماش مجهز   

* * على الجانتب اخختر نجتد أن هنتات دور فعتال  هتر متن ختالل  بولتوت   وكتوننج فقتد 
أهتم  هر تفثير كتل متن "بولتوت"   و "دى كتوننج" علتى فنتانى "أمريكتا" المعاصترين   و

-1903هتتتتيالء "متتتتارت روتكتتتتو 
1970 "“Mark Rothko” 

والتتتتت ى يعتتتتتد أستتتتتلوب، تجريتتتتتدى 
تعبيتترى يميتتتل إلتتتى التبستتتيط وفتتتى 
تكويناتتتت، يغلتتتب الطتتتابع الهندستتتى 
المعتمد على اللون   ولوحت، "شب، 

" ـ شكل رقتم 1957ال ل األزرق 
( ـ   دليل قاطع على أسلوب، 131)

التجريتتتتتتدى التعبيتتتتتترى الهندستتتتتتى 
 المبسط .

 
* إلتتى جانتتب هتتيالء هنتتات متتن  *

المتتتتتتتتتفثرين "ببولتتتتتتتتوت"   و"دى 
-1888كوننج"   "جوزيف إلبرز 

1976 "“Josef Albers” 
والتتت ى اعتمتتتد علتتتى المربتتتع فتتتى 
أعمال، فمن خالل المربع قتدم عتدة 
تصتتميما  أكثتتر تناستتق متتن ختتالل 

 (.132" شكل رقم )1964اللون   كما توهح ه ا وتيكدب لوحت، "تكريم المربع 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الواقعية االجتماعية التعبيرية بالمكسيك :
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 "1928( "دييجو رفييرا""توزيع األسلحة 133شكل رقم )
سم" 203×  398ية قبلما يجف "فيرسكو" رسم على الحا ط باأللوان الما   

يتبين لنتا أن حركتة الفتن الحتديث تمركتز  فتى أوروبتا تحت   الصفحا  السابقةمن خالل 
زعامة "فرنسا" ثتم "ألمانيتا" وتالهمتا أخيترا  "أمريكتا"   واعتمتد  مع تم النزاعتا  علتى 

حل، المتعتددة والمختلفتة   إال أن االبتعاد عن الم هر الطبيعى   والتفكيد على التجريد بمرا
التجريتتد مهمتتا بلتت  فإنتت، فتتن الخاصتتة بتتل خاصتتة الخاصتتة أحيانتتا    متتن هنتتا فتتإن الجانتتب 

 اطنسانى كان مفقودا  .
" فتتى ثتتورة "المكستتيت" هنتتات بحتتث نحتتو إعتتادة 1917علتتى الجانتتب اخختتر وفتتى عتتام "

على نقل المفتاهيم األولتى صياغة الوهع االجتماعى   كان له ب الثورة فنانيها الحريصين 
له ب الثورة   ومهمونها األيتدلوجى للمتواطنين متن ختالل التجميتل علتى الجتدران   وفتى 
أمتتتاكن التجمعتتتا    ومتتتن هنتتتا جتتتاء  المدرستتتة المكستتتيكية المعاصتتترة المهمومتتتة بحيتتتاة 
المواطن العادى فهتى مدرستة "واقعيتة اجتماعيتة تعبيريتة" تعتمتد علتى الوصتف التعبيترى 

 والموهوعا  التى تحكم ايدلوجيا المجتمع المكسيكى آن ات . للقهايا
 

** يعتتتتتتتد "دييجتتتتتتتو 
-1886رفييتتتتتتتتتتترا 

1957 "“Diego 

Rivera”  التتتتتتتتتتت ى
نوهنا عن، فى اللقاء 
الستتابق علتتى أستتاس 
كونتتت، أحتتتد أقطتتتاب 
مدرسة "باريس" إ  
اجت بتتتتتتت، الحركتتتتتتة 
الفنيتة فتى "بتتاريس" 
ودرس الفتتن فيهتتا   
وانهم إلتى مدرستة 

 "باريس" .
ينتمى ألى حركة  لم

فنيتتة فتتى "بتتاريس" 
والتتتتزم الحيتتتاد إلتتتى 
أن عتتتاد إلتتتى بتتتالدب 
 ".1921"المكسيت" فى عام "

تفثر بفن بالدب   وبالثورة المكسيكية هد االستغالل والعبودية   إ  تفثر بتالفكر االشتتراكى 
ا الثورى الواقعى ال ى يبحث فى إعادة الصياغة األيدولوجية للمجتمع المكسيكى و لتت كمت

 ( .133" شكل رقم )1928تيكدب لوحت، "توزيع األسلحة 
إبداعاتتت، الفنيتتة أكتتد  تتتفثرب "بجوجتتان" وتتتراث بتتالدب الشتتعبى   وتتتفثرب بتتالحكم األستتبانى 

 لبالدب .
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 "1921( "دييجو رفييرا""صانعة الترتيلة 134شكل رقم )
 سم" 107.5×  89.5"ألوان زيتية على قماش مجهز 

 
 

( "جوزي، أوروزكو""الهجرة الحديثة للرور 135شكل رقم )
 "فريسكو" رسم على الحا ط باأللوان الما ية قبلما يجف ""1933

قد عبر بصورة واقعية اجتماعية تعبيرية عن الحياة الشعبية فى بتالدب و لتت كمتا توهتح، 
" ـ شتكل 1921لوحت، "صانعة الترتيل، 

 ( ـ .134م )رق
يعتتد أحتتد رواد التصتتوير الجتتدارى فتتى 
المكستتيت والباحتتث عتتتن غتترس األمتتتل 
والفكر االشتراكى والوحدة الوطنية فتى 

     بالدب .
-1883** إن "جوزيتتتتتتت، أوروزكتتتتتتتو 

1949 "“Jose Clemente 

Orozco”  وال ى نوهنا عن، فتى اللقتاء

الستابق أيهتا  أنتت، أحتد أقطتاب "مدرستتة 
ر "دييجتتتتتتو بتتتتتتاريس"   إ  تتتتتتتفثر بفكتتتتتت

رافييتترا" الثتتورى التتواقعى االجتمتتاعى 
 التعبيرى .

يعتتتد متتتن ميسستتتى مدرستتتة التصتتتوير 
 الحديثة فى المكسيت .

لتتم يتتتفثر بفتتن أوروبتتا بدرجتتة كبيتترة   
لكن، ارتتبط بتالتراث المكستيكى   وقتدم 

 عدة لوحا  جدارية.
إن أستتتلوب، يحتتتوى نوعتتتا  متتتن التتتدراما 
وبعتتتتتك الخيتتتتتال   بعتتتتتك التعبيتتتتتتر 

للعتتتت اب والمتتتتو    وعملتتتت، المتكتتتترر 
" ـ 1933"الهجتتترة الحديثتتتة للتتترور 

( ـ خيتتر شتتاهد علتتى 135شتتكل رقتتم )
 لتتت   ويعتتتد متتتن أشتتهر أعمالتتت، التتتتى 
تميز اسلوب، الدرامى الخا  ب،   هت ا 
إلتتتى جانتتتب لوحتتتت، "اجتمتتتاع اطختتتوة 

( ـ 136" ـ شتكل رقتم )1930العالمى 
التى تيكد واقعيت، االجتماعية التعبيرية 

بفيتتتتتتتتتدلوجيا المجتمتتتتتتتتتع  وارتباطتتتتتتتتت،
 المكسيكى.

** كمتتتتا أن "دافيتتتتد الفاروستتتتيكيروس 
1896-1974 "“David Alfaro 

Siqueiros”  هو اخختر يعتد أحتد أهتم
قتتتتادة الحركتتتتة الفنيتتتتة التشتتتتكيلية فتتتتى 

 المكسيت.
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 "1947( "دافيدالفاروسيكيروس""مو  وجنازة قا ين "قاتل أخي،" 137شكل رقم )
 سم" 76×  960"ألوان أكريلت على خشب مجهز 

 
 

 "1930"جوزي، أوروزكو""اجتماع اطخوة العالمى ( 136شكل رقم )
سم" 195.5×  424.2"فيرسكو" رسم على الحا ط باأللوان الما ية قبلما يجف   

 

 يعد من أول من استخدم "الدوكو" بديل لأللوان الزيتية وبصورة مستمرة .
تقوم علتى أن الفتن يجتب أن يرتكتز علتى أستس جماليتة  إن فلسفة "دافيد الفاروسيكيروس"

إلتتتى جانتتتب تعبيتتترب 
عتتتتتتتتتن أيتتتتتتتتتتدلوجيا 
المجتمع ال ى يعيش 

 في، الفنان .
أنتت، أحتتد الثتتوار فتتى 
المكستتتتتيت   وبعتتتتتد 
الثتتتتورة ستتتتافر منتتتت  

"1919-1922 "
للدراسة والبحث فى 
عدة دول كـ"فرنسا" 
  و"إيطاليتتتتتتتتتتتتتتتا"   
و"أسبانيا" ممتا زادب 
 لت خبرة فنيتة أد  
إلتتتتى صتتتتقل، فنيتتتتا    
كمتا بلتور  أستتلوب، 
الفنتتى حتتتى أصتتتبح 
فنتتتتتتتتتتان واقعتتتتتتتتتتتى 
اجتمتتتتاعى تعبيتتتترى 
سيريالى   ويوهتح 
 لتتت لوحتتت، "متتو  
وجنتتتتتتتتازة قتتتتتتتتا ين 

" ـ شكل رقم 1947
( ـ التى جسد 137)

فيها فكترب التعبيترى 
بتقنيتتتتتتتتتتة براقتتتتتتتتتتة 
وستتتتطور المعتتتتة   
وألتتتتوان صتتتتاخبة   
وكانتتتتتتتت  بمثابتتتتتتتتة 

ميلم  صرخة لواقع 
. 
 

والت ى  ”Rufino Tamayo“" 1991-1899هيالء فهنات "روفينتو تمتايو  **إلى جانب
تفثر فى تكوين، الفنى بكل من مدرستة" بتاريس وكالستيكيا  التقاليتد المكستيكية   هت ا إلتى 

 جانب الفنون الشعبية فى بالدب.
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 ايو"( "ريفينو تم139شكل رقم )
 "1947"األطفال يلعبون بالنار 

 ”سم 127×  127ألوان زيتية على قماش مجهز “
 

 

( "ريفينو تمايو""المرأة  ا  القناع 138شكل رقم )
 850ألوان زيتية على قماش مجهز “ "1940األحمر 

 ”سم 121× 

إن أستتلوب، الفنتتى متتا هتتو إال متتزيج متتن الفتتن األوروبتتى المعاصتتر   وفتتن متتا قبتتل التتتاري  
 طقليمى   كما أن اتجاه، يمكن أن نصنف، على أن، اتجاب تعبيرى سيريالى .ا

إن ارتباط "تمايو" بالقديم من فنتون الحهتارا  المختلفتة   هت ا إلتى جانتب الحركتة الفنيتة 
المعاصرة فى أوروبا وخاصة فى "باريس" أدى ه ا إلى تكوين جت ور موهبتة هت ا الفنتان 

مميز   إ  نجد أن أشتكال، تجريديتة   ونصتف تجريديتة   صاحب األسلوب الفنى الفريد وال
 .الزيتية وواقعية اجتماعية تعبيرية   والملي ة باأللوان خاصة استخدام، األلوان

أنتت، أحتتد مبتتدعى اللوحتتا  الحا طيتتة المتوستتطة الحجتتم   بتتل هتتو واجهتتة الفتتن المكستتيكى 
" ـ شتتكل رقتتم 1940ر المعاصتتر . إن متتن بتتين أفهتتل أعمالتت، "المتترأة  ا  القنتتاع األحمتت

( ـ   والتتى 139" ـ شتكل رقتم )1947( ـ   وكت لت علمت، "األطفتال يلعبتون بالنتار 138)
تنتتبك بالحركتتة واالتتتزان   إنهتتا ملي تتة بتتالحس الشتتاعرى والخيتتال بتترغم أنهتتا تعتتد نصتتف 

 تجريدية   ربما تكون أفكارب سيريالية .
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ألوان زيتية   “ "1961( "روبر  راوشبنرج""مستودع 140شكل رقم )
 ”سم 217.2×  158.7خشب   ومعدن  رصا    قماش  

 

 : " فن العامة" فن البوب 

ى كتتل متتن "إنجلتتترا"  و"أمريكتتا" فتتى وقتت  واحتتد تقريبتتا  بعتتد عتتام لقتد انتشتتر فتتن العامتتة فتت
" إال أنتت، لتتم ي هتتر ويفختت  مكانتت، ويتفصتتل إال بعتتد الحتترب العالميتتة الثانيتتة   إ  1910"

استخدم  ه ب التسمية "بوب" ألول مرة فتى "الخمستينيا  متن القترن العشترين"   إ  هتى 
 رد فعل "للتعبيرية التجريدية" بصورة واهحة .

قتد  هتر "فتتن البتوب" متتن ختالل مصتتادر عتدة منهتتا " الستيريالية" التتتى أثتار  الالوعتتى ل
وحلتت  محتتل "التتدادا"   هتت ا إلتتى جانتتب التعبيريتتة التجريديتتة التتتى كانتت  أحتتد أهتتم أستتباب 

  هور "فن البوب" .
إن تطتتتور الملصتتتقا  علتتتى يتتتد 
فنتتانى متتا بعتتد الحتترب العالميتتة 
الثانيتتتتتة  وتحولتتتتت، إلتتتتتى "فتتتتتن 

لقتتا م علتتى األشتتياء التركيتتب" وا
جتتتتتتتتاهزة الصتتتتتتتتنع بصتتتتتتتتياغة 
مستتتتتحدثة والتتتت ى وصتتتتل إلتتتتى 
درجة عالية من التطور خاصتة 
فتتتتى "معتتتترك الفتتتتن الحتتتتديث 
بنيويتتتتورت" التتتتت ى أقتتتتتيم عتتتتتام 

" تحتتتت  عنتتتتوان "فتتتتن 1961"
التركيب" إ  يعد "فتن التركيتب" 
وستتتيلة العبتتتور متتتن "التعبيريتتتة 
التجريديتتتتة" إلتتتتى "فتتتتن البي تتتتة 

 والحدث".
 

انين ساعدوا على ** إن هنات فن
 هتتتور "فتتتن البتتتوب" وهتتتم متتتا 
يطلتتتتتق علتتتتتيهم فنتتتتتانى "التتتتتدادا 
الجديتتتدة" والتتت ين يبحثتتتون عتتتن 
"االختتتزال"  ويعتبتتر "روبتتر  

 Robert“" 1925راوشتنبرج 

Rauschenberg”  والتت ى بتتتدأ
فتتى التحتترت نحتتو التوليتتف فتتى 

يقتى لفتتن التصتوير أحتد أهتم هتتيالء الت ين مهتدوا ل هتتور "فتن البتوب" بتل هتتو الممهتد الحق
 "البوب" إال أن، ال يصنف كفنان من فنانى "البوب".

إن المتفمتل ألعمالت، يجتتد أنت، جمتع بتتين الستطح الملتتون وأشتياء عديتدة مختلفتتة يثبتهتا علتتى 
" ـ 1961السطح  ات، "كوالج" إهافة إلى هربا  بالفرشتاة   كمتا فتى لوحتت، "مستتودع 
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 "1958( "حاسبر جونز"ثالثة أعالم 142شكل رقم )

 ”سم 76.5×  116ألوان لرسوم مثبتة بالحرارة على قماش مجهز “

 
 

( "روبتتر  راوشتتبنرج""جارية 141شتتكل رقتتم )
خشتب   قمتاش   ختيط معتتدنى   “ 1958الحتريم 

عشتتب   ورق   تصتتوير فوتتتوغرافى   معتتدن   
محشو محنط   مع لمبا  هتو ية . وسادة   ديت 

 ”سم 205×  58×  58

 

 
 

 "1960" 5( "جاسبر جونز""شكل للرقم "143شكل رقم )
 ”سم 137.8×  104.8ألوان زيتية على قماش مجهز “

ثالثية األبعاد كما فتى عملت، "جاريتة  ( ـ   وتتطور اللوحة عندب إلى أشياء140شكل رقم )
 ( ـ .141" ـ شكل رقم )1958الحريم 

 
 

" 1930** إلتتتى جانتتتب "راوشتتتبنرج" هنتتتات متتتن يماثلتتت، فتتتى  لتتتت   إنتتت، "جاستتتبرجونز 
“Jasper Johns”  لت ال ى ينمق وين م أعمال، أكثر من "راوشنبرج"   كما أن، يختلتف 
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 "1961( "إيفى كلين""مقاييس الجسم اطنسانى 145شكل رقم )

 ”سم 22.5×  36ألوان زيتية على ورق مطبوع “

 
 

تركيب كيماوى “ "ikb 79 1959( "إيفى كلين""144شكل رقم )

 ”مس 139.7×  119رتنجى وألوان بجمن  على قماش مجهز 

البستتيطة   مثتتل علتتم أمريكتتا متتثال  كمتتا فتتى  عنتت،   فقتتد عتترف باستتتخدام، الصتتورة المفتتردة
( ـ   وغيرهتا متن حتروف أو حترف واحتد 142" ـ شكل رقم )1958لوحت، "ثالثة أعالم 

 فقط أو خريطة  ونجد فى أعمال، افتقار الفكرة  فهو معنى بالسطح فقط .
 

ا فتى إال أن، يعتبر من أقدر المتعاملين مع اللتون لكتن لوحاتت، تفتقتر إلتى الفكتر الناهتج كمت
شتكل  "1960" 5لوحت، "شكل للرقم "

 ( ـ .143رقم )
إال أن التتتتتتبعك يصتتتتتتنف كتتتتتتل متتتتتتن 
"راوشنبرج"   و"جونز" من رواد فتن 
"البوب"  إال أننا ال نعتبرهم من فنتانى 
البتتتوب   لكتتتنهم كتتتانوا بمثابتتتة الفتتتترة 
التحهتتيرية لبنتتاء "فلستتفة فتتن البتتوب" 

 فهما من رواد "الدادا الجديدة".
 

نتتات شخصتتية مميتتزة بتتل ** كمتتا أن ه
الر يستتتتتتتية فتتتتتتتى "التتتتتتتدادا الجديتتتتتتتدة" 
األوروبيتتة   كمتتا تعتتد هتت ب الشخصتتية 
متتتن أهتتتم فنتتتانى العصتتتر الحتتتديث أنتتت، 

-1928الفنتتان المصتتور "ايفتتى كلتتين 
1962 "“Yves Klein”  وال ى اتبتع

استراتيجية جديدة فى انتاج أعمال فنية 

  كما أبدع أعمال أحادية األلوان كما 
" ـ شتكل IKB 79 1959فى عمل، "

 ( ـ.144رقم )
كمتتتتتتا استتتتتتتخدم فتتتتتتى استتتتتتتراتيجيات، 
التعبيريتتة قتتا ف لهتتب   أو متتا تفعلتت، 
األمطتتتار علتتتى ستتتطح اللوحتتتة بعتتتد 
االنتهاء من اللوحتة   إ  تيكتد لوحتت، 

" ـ 1961"مقتاييس الجستم اطنستانى 
( ـ أسلوب، الجديد فى 145شكل رقم )

إنتاج أعمال، من خالل الحرق باللهب 
 للوحة.فى سطح ا

إن المتفمل لفتن "كلتين" يجتد أنت، أحتد 
المبشرين "بفتن البتوب"   فاستتخدام، 
للون واحد هت ا إلتى عتدم الرتابتة فتى 



 111 

 
 

 "1955( "بيتر بالت""فى الشرفة 147شكل رقم )

 ”سم 121.3×  90.8ألوان زيتية على قماش مجهز “

 
 

 "1956( "ريتشارد هاملتون""ما ه ا ؟ 146شكل رقم )
 ”سم 26×  25ق  ولصق على ورق “

 أعمال، تيكد أن، أحد الممهدين "لفن العامة والبي ة والحدث".
 

بوجه عام يجب أن ندرك إن "الدادا الجديدة" ، و"فن البوب" ليسا شيياا  واديدا  ، بين أن 
 " . فن البوب " لجديدة" هى النبض التمهيدى لوجود"الدادا ا

إن العوامتتتل التتتتى أد  إلتتتى  هتتتور "فتتتن البتتتوب"  ا  عالقتتتة ارتباطيتتتة وثيقتتتة بالثقافتتتة 
صتتترة فتتتى "بريطانيتتتا"   و"أمريكتتتا" المعا

خاصتتتة فتتتى ستتتنوا  متتتا بعتتتد الحتتتترب  
 العالمية الثانية .

إن "فن البوب" قد بدأ فى "إنجلتترا" علتى 
طلقتتتت  علتتتتى نفستتتتها أكتتتتتاف مجموعتتتتة أ

 "المجموعة المستقلة".
 

** إن أهم رواد "فتن البتوب" ينحصترون 
فتتتى مجموعتتتة ال بتتتفس بهتتتا فتتتى إنجلتتتترا 
وأمريكتتتتا واستتتتتراليا ويتتتتفتى علتتتتى رأس 

" 1922هتتتتتتيالء "ريتشتتتتتتارد هتتتتتتاملتون 
“Richard Hamilton”  الفنتتتتتتتتان

البريطتتانى التت ى أثتتر فتتى الفتتن البريطتتانى 
القتترن فتتى الخمستتينيا  والستتتينيا  متتن "

 العشرين بصورة واهحة.
يكعد أحد أبرز محركى "حركة البوب" فى 

العتتالم   إ  يتترى أن الفتتن الحتتديث يبحتتث 
عتتن الشتتعبية والتت كاء والجتتنس والفخامتتة 
واستتتغالل األدوا  والتالعتتب بهتتا   هتت ا 
إلى جانتب رخت  ثمنهتا طمكانيتة إنتاجهتا 
علتتى نطتتاق واستتع   إن هتت ا هتتو متتا ستتعى 

البتتوب" فتتى بريطانيتتا   وراءب فنتتانو "فتتن 
" ـ شكل رقتم 1956ويكعد عمل، "ما ه ا ؟ 

( ـ نبك حقيقى لفكترة وريتادة "فتن 146)
 البوب" فى بريطانيا .

 
** كما أن هنات فنتان بريطتانى أيهتا  هتو 

 ”Peter Blake“" 1932"بيتتتتر بتتتالت 
والتتت ى يكعتتتد متتتن رواد الفتتتترة اطنتقاليتتتة   

لعصتر وأحد أهم الفنانين البريطانيين فتى ا
 الحديث.
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 "1959( "بيتر بالت""باب الفتيا  148شكل رقم )
ق  ولصق   ومواد أخرى على لور خشبى “

 ”سم 121.9×  59.1مصم  

يمكن تصنيف، بصورة مختلفة عن فنانى "البوب" لولع، بالماهى من خالل الثقافة الشتعبية 
فتتى الثالثينيتتا  واألربعينيتتا  متتن "القتترن العشتترين" فهتتو فنتتان شتتاعرى ينتمتتى بمشتتاعرب 

وأحاسيس، إلى الماهى   وانطبع  لت علتى أعمالت، 
علتتى كتتل القتتديم ومنزلتتة   إ  أن شخصتتيت، تحتتاف  

متتزدحم بالملصتتقا  المرتبطتتة بالتت كريا  القديمتتة   
مما طبع  لت على فن،   فنجد أن أعمال، عبارة عن 
ملصتتقا  علتتى ستتطح اللوحتتة "كتتوالج" إلتتى جانتتب 

" ـ شتكل 1955الزي  كما فى لوحتت، "فتى الشترفة 
( ـ   كما أن، قدم لوحا  "كوالج" كاملتة 147رقم )

رقتم " ـ شتكل 1959كمتا فتى لوحتت، "بتاب الفتيتا  
 ( ـ .148)
 

**إلتتى جانتتب "هتتاملتون"   و "بتتالت" هنتتات فنتتان 
بريطانى آخر أكثر تميزا  وعمقا  وشتموال    كمتا أنت، 
يكعتتتتتد نقتتتتتيك "بتتتتتالت" إنتتتتت، "ريتشتتتتتارد ستتتتتميث" 

“Richard Smith”  ،التتتت ى قتتتتد ربتتتتط حياتتتتت
 "بإنجلترا"   و "أمريكا" يتنقل فيهما كيفما يشاء .
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 ”ألوان أكريلت على قماش مجهز“ 1965( "ريتشارد سميث""إنهيار 149شكل رقم )

 
 

 "1966( "ديفيد هوكنى""حمام شمس 151شكل رقم )
 ”سم 183×  183ألوان أكريلت على قماش مجهز “

 
 

 "1967( "ديفيد هوكنى""حديقة خهراء منسقة 150شكل رقم )

 ”سم 243.8×  243ن أكريلت على قماش مجهز ألوا“

ون التت ى كتتان يعتترك فتتى المجتتال    لكتتن يمكتتن أن تتتفثر بالتصتتوير الفوتتتوغرافى الملتت
يصنف كمجرب "لفتن البتوب" إ  أن 
أعمال، ال تعكتس أى ارتبتاط هتمنى 
"بتتالبوب"   لكنتت، فنتتان يهتتتم بتتاللون 
بدرجتتة فا قتتة   وقتتد استتتخدم "ألتتوان 

" ممتتا أثتتراب 1964اخكريليتتت" فتتى "
فنيتتتتتتتا  لتركتتتتتتت، األشتتتتتتتكال 
التقليديتتتتتة   واتجتتتتت، إلتتتتتى 
د قمتتتتاش الرستتتتم المشتتتتتدو

على إطار ثالثى األبعتاد   
كما تبنى عمتل أشتكال متن 
التتتتتتتتتتتورق كالطيتتتتتتتتتتتارة   
واستتتوعب الالمبتتاالة نحتتو 
التقليديتة فتتى حتتدود الشتتكل 
  والتى تفثر بها من خالل 
إقامتتتتتت، فتتتتتى "أمريكتتتتتا"   

" ـ 1965وعملت، "إنهيتار 
( ـ خيتتر 149شتكل رقتتم )

 "فن البوب" .أكثر من  دليل على  لت   إ  يمكن أن نقول إن، ارتبط "بالفن البصرى"
 

الفنتان البريطتانى الت ى أقتام فتى  ”David Hockney“" 1937** ويكعتد "ديفيتد هتوكنى 
" أكثتر 1990  وعتام  1988مجمع الفنون بالزمالت بمصر معرهين شخصيين فتى عتام 

شخصية وفجا ية من غيرب متن فنتانى "البتوب" إ  حقتق تطتورا  مثيترا  لكنت، مت بت ب   فقتد 
، األولى وكفن، فنان كاريكاتير" وأسلوب، كفستلوب رستوم األطفتال   وتميتز  جاء  أعمال

 ه ب المرحلة بفعمال ساخرة مبهجة 

" ـ فقتد قتدم فيهتا رستوما  هشتة 1961أما أعمال، الوسطى ـ فقد كتان فتى "أمريكتا" منت  "
 جافة امتد  إلى أن أصبح  تصور مشاهد طبيعية فى كاليفورنيا.

د عثتتر علتتى أمتتا مرحلتتت، األخيتترة فقتت
الواقعيتتتتة وأنتتتتتج أعمتتتتاال  كالستتتتيكية 
حديثة   كمتا زاد اهتمامت، بالتصتوير 
الفوتتتتتتتوغرافى   وعملتتتتتت، "حديقتتتتتتة 

" ـ شكل رقتم 1967خهراء منسقة 
( ـ وك لت عمل، "حمام شتمس 150)

( ـ دليتل 151" ـ شتكل رقتم )1966
 واهح على أسلوب، الفنى المتعرج .
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 "1967مارلين منرو ( "اندى وارهول""152شكل رقم )

 ”سم 91.5×  91.5طباعة بالشاشة الحريرية على ورق “

 
 

عجينة لونية على قماش مجهز “ "1963( "روى ليشتيستين""داخل السيارة 154شكل رقم )
 ”سم 172×  202.3

 
 

 "1968اندى وارهول""حساء كامبل (153شكل رقم )
×  40.6رسم بمادة مركبة كيماويا  على قماش مجهز 

 ”سم 50.8

 

ز يقف جنبا  إلى جنب بل أكثر تقدما  رواد ه ا الفتن ** إلى جانب رواد "فن البوب" اطنجلي
" 1987-1928فى "أمريكا" وعلى رأسهم المثير للجدل   واألكثر شهرة "اندى وارهتول 

“Andy Warhol”. 

إن لغتت، التصتويرية عبتارة عتن  تخرج أعمال، إلى ما رواء التقليدى فتى الرستم والتلتوين .
لقد كان يخلط ألوان، ليحصل علتى  بصرية للمت وق.نما ج معروفة   ويستخدم فيها القوة ال

  .(152شكل رقم )" 1967التفثير ال ى يبغي، وخير شاهد على  لت لوحت، "مارلين منرو 

استتتتتخدم عتتتتدة تقنيتتتتا  
كالشاشتتتتتتتة الحريريتتتتتتتة 
لتكتتترار الصتتتور   كمتتتا 
متتارس الطباعتتة   ولقتتد 
أدختتتتل الحيتتتتاة اليوميتتتتة 
العاديتتتتة فتتتتى األعمتتتتال 

طنسان الفنية مما اعتاد ا
 رييتتت، فتتتى المجتمعتتتا 
الصتتتتتناعية   ولوحتتتتتتت، 

" 1968"حستتاء كامبتتل 
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 العامة . فن الشديد بفلسفة وارتباط، دليل حقيقى على أسلوب، (153رقم ) ـ شكل
الت ى  ”Roy Lichtenstein“" 1923**كمتا أن هنتات "األمريكتى" "روى ليشتينبستتين 

ة صياغة ألعمال بعتك فنتانى " بصور هى إعاد1951بدأ حيات، الفنية كمصور فى عام "
" بتدأ 1960" تحول إلى "تجريتدى تعبيترى"   ولكتن بعتد عتام "1957الغرب . بعد عام "

فى تهمين أعمال، لصور فكاهية   ثم االهتمام باستخدام اطعالنا  . ل، قدرة علتى تحقيتق 
ين شدة العنف والصراحة فى أعمال، إلى جانب تحمل قوة اطعالنا  التى جمعت  أحيانتا  بت

الرستتوم والكلمتتا  والمالبتتس واأللتتوان الصتتاخبة   وجميعهتتا أستتس بنا يتتة لفتتن اطعتتالن   
وكثيرا  ما كتان يستتخدم األلتوان األساستية   كمتا كتان األستود يلعتب دور التحديتد لألشتكال 

 . (154" ـ شكل رقم )1963التى يقوم برسمها كما فى لوحت، "داخل السيارة 
 




