مدارس الفن التشكيلي
ما هو الفن التشكيلي؟ هو كل شيء يؤخذ من طبيعة الواقع  .ويصاغ بصياغة جديدة  .أي يشكل تشكيالً جديداً ،وهذا
ما نطلق عليه كلمة (التشكيل) .

الفنان التشكيلي :هو الفنان الباحث الذي يقوم بصياغة األشكال .آخذاً مفرداته من حميطه .ولكل إنسان رؤياه وهنجه ،

لذا تعددت املعاجلات هبذه املواضيع  ،مما أضطر الباحثون يف جماالت العطاء الفين أن يضعوا هذه النتاجات حتت إطار
املدارس الفنية ،أشهر مدارس الفن التشكيلي:
)1

المدرسة الواقعية :وهي املدرسة اليت تنقل كل ما يف الواقع والطبيعة إىل عمل فين طبق األصل ،فهي جممل

رصد حلاالت تسجيلية كما أقتضاه الواقع من حيث الظروف السياسية واالقتصادية والدينية يف ذلك العصر.
كما ترصد عني الكامريا الفوتوغرافية اليوم واقع معني ما خيص اجملتمع .وقد تدخلت عواطف وأحاسيس
الفنان يف رصد هذه األعمال فكان هناك الواقعية الرمزية والواقعية التعبريية .إن دور األهم الذي مييز تلك
املرحلة  ،توثيقها جململ الشخصيات اليت كان هلا وزهنا االجتماعي والسياسي والديين يف تلك الفرتة.
لذا نالحظ – ومنها تندرج كثري من أعمال الكالسيكني اليت هتتم بالطبيعة والبورتريه ورسم املزهريات
والطبيعة الصامتة.

)2

المدرسة االنطباعية :يف هذه املدرسة أي (االنطباعية) محل الفنان مرمسه وخرج للطبيعة وختلى عن املراسم
والغرف املغلقة .كان هناك ما يسمى بالرصد لتلك احلالة املتجلية يف اهلواء الطلق .ليضفي الفنان على عنصر
املشهد املاثل أمامه حالة حسية انطباعية هلا عالقة مباشرة مع إحساسه باملشهد .بطريقة حسية مسيت
باالنطباعية .وقد متيز أعمال االنطباعيني ومنهم الفرنسيني خاصة ،برتكيز الفنان على عنصري الظل والنور.
وهنا برز أعالم لتلك املدرسة أمثال الفنانيني :ادوار مانيه – سيزان – ادغار ديغا – رينوار – كلود مونيه.
وهي حصيلة املدرسة االنطباعية وما قبلها  ،لكن بأسلوب جديد وفن حديث  ،وهنا كان ال بد أن ينعكس
اإلحساس بعدم الرضى الذي ساور الرسامني االنطباعيني كافة يف الثمانينات القرن التاسع عشر على الفنانني
الذين جاؤوا من بعدهم أمثال فان كوغ وبول غوغان .وهذه املدرسة متثل املرحلة االخرية من االنطباعية.
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كونه مل يعد يف نظر الفنانني ما بعد االنطباعية – تالئم روح العصر -وتولد القناعة لديهم إن شيئاً جوهرياً
–أكثر أصالة وعمقاً – ينبغي أن حيل مكانه .
فمثالً :فان كوغ وهو فنان هولندي عاش ما بني عام  1581-1581متيز:
 عنده التكوين ببساطة ذاهتا – .مع النزوع اىل التناسق. االلوان عالية النغمة  – .كما أدرك الشمس والظل فرمسهما. لضربات فرشاته شدة متوترة. أيضاً كان يرسم وهو يف الطبيعة ذاهتا.وكان يرسم املوضوعات الالشخصانية واجملهول لالنطباعية .ومل يسبق لرسام أن ترك آثار فرشاته على سطح
القماش يف ذلك الوقت .وتوالت لوحات فان كوغ واحداً تلو االخرى منها :البساتني – اكوام القش –
احلصاد – البيت االصفر – يف املقهى – غرفة النوم – باحة السجن….اخل.

)1

المدرسة الرمزية :ما بعد االنطباعية :أو ( االنطباعية اجلديدة) وهي ترميز االشياء من خالل اللون ،وترميز
الوضعية للحالة أيضاً .كما عمل الفنان روزييت :فالفنان روزييت جرب الرمزية من خالل لوحة (بياتريس
املقدسة)  .وهي لوحة تذكارية رمسها لوفاة زوجته .وكان هدفه االحتواء الرمزي لوفاة بياتريس يف اللوحة.ترينا
حلظة صعود بياتريس اىل السماء  .وكأهنا يف غيبوبة وكان كل لون استعمله روزييت معناه الواضح يف الرتميز
.أهم الفنانني الرمزية  :جيمس وسلر – دانيت روزييت – شافان – غوستاف مورو.

املصدر :بقلم الفنان التشكيلي لقمان حممد

www.fenon.com

مدرسة السواحرة االبتدائية للبنات /الفصل الثالث

)4

المدرسة التعبيرية :نشأت التعبريية يف املانيا  .1811وفكرة التعبريية يف االساس هي أن الفن ينبغي أن ال
يتقيد بتسجيل االنطباعات املرئية بل عليه أن يعرب عن التجارب العاطفية والقيم الروحية  .وهناك فنان أملاين
أشتهر بالتعبريية يف بدايته هو الفنان هنري ماتيس 1884-1588فقد أعلن ماتيس بقوله  :التعبري هو ما
أهدفه قبل كل شئ  .فأنا الميكنين الفصل بني االحساس الذي أكنه للحياة وبني طريقي يف التعبري عنه.
أهم الفنانني :هنري ماتيس – هنري روسو – أميل نولده – بيكاسو.
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)8

المدرسة الدادائية :ولدت الدادائية يف عام  .1818ومبتكر الدادائية هو الشاعر الروماين (تريستان تازارا).
حيث قال :إن الدادائية ال تعين شيئأ .وانتشرت الدادائية بني عامي  1821 – 1815من أملانيا .والدادائية
متثل بالفن حالة رفض لفرتة – لذلك مل تدوم طويالُ – كان هناك فنان امسه شفيرتز جلأ اىل االرصفة واىل
صناديق القمامة وجلأ اىل كل ما خيدم غرضه لعمل قطعة فنية من سائر املهمالت القدمية يف عمل (الكوالج)
عامل شفيرتز هذه البقايا حبنان منتقياً إياه خلواصها املظهرية -شكالً ولوناً ونسيجاً …لكن دون أن خيفي
هويتها االصلية مطلقاً .وكان أكثر الفنانني شأناً وصلة هم الفنانني زيوريخ هانز – وجان أرب.
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)8

المدرسة السريالية :انبثقت السريالية بفضل اطالع الشاعر آندريه بريتون على أفكار الفيلسوف فرويد بني
العقل واخليال وبني الوعي والالوعي.استحدثت السريالية بسطوة االحالم .وبتالعب الفكر احلر.
ورسم السريالية هي نصف استعادة للذاكرة ونصف حلم مع حرية تامة يف الصورة التلقائية  .من أهم
السورياليني  :خوان مريو -آرب -آيرنست.

)7

المدرسة التجريدية :وهو جتريد كل ما هو حميط بنا عن واقعه ،وإعادة صياغته برؤية فنية جديدة فيها
تتجلى حس الفنان باللون واحلركة واخليال .وكل الفنانني الذين عاجلوا االنطباعية والتعبريية والرمزية نراهم غالباً
ما ينهوا بأعمال فنية جتريدية  ،وحالة املدرسة التجريدية متقدمة بالفن يف وقتنا احلايل .مقولة لـ بول غوغان:
الفن جتريد استخلصه من الطبيعة بالتأمل أمامها وامعن التفكري جيداً باخللق الناجم عن ذلك.
أهم الفنانني  :خوان مريو -كاندنسكي -بيت موندريان .وجدير بالذكر أن هذا النوع ينقسم إىل قسمني:
 هندسي :تأخذ الفكرة فيه أشكال هندسية ،الرائد يف هذا النوع كان الرسام "كاندسكي" غنائي :وهو عبارة عن أشكال سلسة متداخلة ،وخطوط منحنية ،ومن رواد هذا القسم كان الرسام"بول كلي".

إثراء
كما يمكنك البحث عن:
المدرسة الرومانسية.
المدرسة الوحشية.
المدرسة التكعيبية.
المدرسة المستقبلية.
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