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 التشكيلي الفن مدارس

 

 نوأ ;  ...(األصح االسم هو هداو) التشكيلي الفن مدارس مه و  …التشكيلية أو الفني الرسم مدارس

 .المجردة التعبيرية المثال سبيل على ...مختلفة أو معينة فنية لـمدرسة الخاص اتجاهه رسام لـكل

 إنشاؤها تم التي للرسم فلورنسا أكاديمية هي الهيكلي بالمعنى للفنون األولى المدرسة فإن ، ذلك ومع

 جورجيو والمنظر الذاتية السيرة وكاتب المعماري والمهندس اإليطالي الرسام قبل من 1563 عام

 وستة المؤسسة مديري كأول أنجلو مايكل مع ;Giorgio Vasari  (1574-1511)1 فاساري

 يحصى ال عددًا بالفعل الحاضر الوقت في المؤرخون درس لقد .كأعضاء اختيارهم تم فنانًا وثالثين

 تميز أو العولمة تمثل أن يمكن التي تلك فقط سنذكر ، ذلك ومع. التشكيلية الفنون مدارس من

 . التاريخ

  

 رافائيل ، روما في: منازع بال قادة لها كان التي ، اإليطالية المدرسة ، شك بال ، هي مدارس شهرأ 

 أنجلو ومايكل ، دافنشي ليوناردو ، الفلورنسية المدرسة مؤسس بريعت الذي ، جيوتو ، فلورنسا في ؛

 . تيتيان ، البندقية في ؛ كوريجيو ، بارما في ؛

 

 كل أنشأ فقد ، الوطن نفس إلى انتمائهم من الرغم وعلى ، مدارس مدراء الفنانين هؤالء كل كان

 الفرعية التقسيمات ؛ العظيمة اإليطالية المدرسة إلى الفرعية التقسيمات جلبت مختلفة مراكز منهم

 مدرسة ، ميالنو مدرسة ، بولونيز مدرسة ، فلورنسا مدرسة ، الرومانية المدرسة: تسميتها تم التي

ولتوضيح هذا المقطع اخترنا  .إلخ ، البندقية مدرسة ، لومبارد مدرسة ، نابوليان مدرسة ، أومبريان

 من مدرسة أثينا" : "استنساخ لوحة جدارية2أن نرافقه بعمل لرفائيل

                                                           
 معماري ومهندس إيطالي رسام ،(1574 يونيو 27 فلورنسا، - 1511 يوليو 30 أريتسو، )Giorgio Vasari) (فازاري جورجو 1

 اإليطاليين الفنانين لسيرة الشهيرة بكتاباته معروف
 رفائيل، باسم معروف( 1520 أبريل 6 -1483 أبريل 6 أو مارس 28) (Raffaello Sanzio: باإليطالية) أوربينو دا سانزيو رفائيلو 2

 في ولةوسه الشكل في وضوح من به يتمتع لما باإلعجاب عمله يحظى. العليا النهضة عصر في إيطالي معماري ومهندس رسام هو
 يدًياتقل ثالوثًا دافينشي وناردوليو أنجلو ومايكل رفائيل من كل يشكل. اإلنسان عظمة تمثل التي الحديثة لألفالطونية مرئي وإنجاز التكوين
 .الفترة تلك في العظماء لألساتذة
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Raphaël, L'École d'Athènes (1509-1510) سم 440/770فريسكو 

 

 وتكرم ، الخاصة مكتبته لتزيين الثاني يوليوس البابا طلب على بناءً  الجدارية اللوحة هذه رسم تم

 عن التكويني العمل يكشف(. الوسط في ، وأرسطو أفالطون) القديمة العصور وعلماء فالسفة كبار

 .المنظور قوانين ويحترم التناظر عن بحثال
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 المدرسة الكالسيكية

  1582الذي أسس عام  3الرسام اإليطالي أنيبال كاراش  مع بدأت الحركة "الكالسيكية" )األكاديمية(

أكاديمية الرسم في بولونيا للتخلص من فيضان السلوكيات. يفرض كاراش على الرسامين الذين 

يمية تدريبًا للعقل مع كتابات أرسطو ، ودراسة أساتذة الرسم اإليطالي العظماء: يحضرون هذه األكاد

رافائيل ، ومايكل أنجلو ، وتيتيان ، ومراقبة الطبيعة من خالل ممارسة الرسم ، من النموذج الحي 

 .اللتقاط تعبيره وشكله

ا أن نعرف ونتعرف قبل أن نتكلم ونتحدث عن المدرسة الكالسيكية في الفن يجدر بنا وحرى بن و

على المعنى الذي يكمن خلف هذا االسم أو المسمى )كالسيك(، لقد جرت العادة على أن نطلق لفظ 

كالسيكي على الشئ التقليدي أو القديم، بل نطلق هذا اللفظ على الشخص الذي يتمسك بالنظم السابقة 

ة يونانية وتعني )الطراز األول( التقليدية دون تغيير أو إضافة. والحقيقة أن لفظ كالسيكية هو مفرد

أو الممتاز أو المثل النموذجي، حيث أعتمد اليونان في فنهم األصول الجمالية المثالية، فنشاهد ونرى 

في رسوماتهم ومنحوتاتهم رسوما وأشكاال للرجال أو النساء وقد اختاروا الكمال الجسماني للرجال 

ون أو يرسمون األنسان في وضع مثالي ونسب مثالية، والجمالي المثالي في النساء، فقد كانوا ينحت

عمالق أو بطل كمال جسماني، وظهرت النساء وكأنهن  وكأنهلقد ظهر الرجل في أعمالهم الفنية 

ملكات جمال، فالمفهوم الكالسيكي كان عندهم هو 

األفضل، بل المثال والجودة..... وقبل أن تستخدم هذه 

الكالسيكية قد  الكلمة في القرن الثامن عشر كانت

أنبعثت من جديد في إيطاليا، في بداية القرن الخامس 

عشر، إذا كانت حينذاك نهضة شاملة في كافة ميادين 

العلم شملت فن الرسم والنحت، وقد تركز في تلك 

الفترة االهتمام باألصوال اإلغريقية في الفنون 

ريقية والرومانية، والتي كانت أثارها في الجميلة، ثم نادت مجموعة من الفنانين بإحياء التقاليد اإلغ

فن النحت والعمارة والتصوير تنتشر في إنحاء إيطاليا. ومن أشهر فناني هذه المدرسة الفنان 

التصوير والرسم و)مايكل أنجلوا( في فن النحت والعمارة في فن  (ليوناردو دا فينشي) المعروف

وغيرهم، وقد سميت فترة هؤالء بفترة العصر الذهبي، واعتبرت أعلى المراحل الفنية في عصر 

                                                           
 في بولونية مدينة في 1560 نوفمبر 3 يوم في ولد إيطالي باروكي رسام وهو (Annibale Carracci: باإليطالية) كاراتشي أنيبيل 3

 مارو في 1609 يوليو 15 يوم في توفي ،?Quo vadis لوحة هي لوحاته أشهر من إيطاليا،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A
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لوحة )الجيوكندا(  ليوناردو  النهضة، وكان ذلك في القرن السادس عشر، ومن أشهر أعمال الفنان

   أو ما تسمى بالموناليزا

Léonard de Vinci 

Entre 1503 et 1506 ou entre 1513 et 1516, peut-être jusqu'à 1519 

Huile sur panneau de bois de peuplier 

Dimensions (H × L :53/77cm) 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A
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الكالسيكية هي مدرسة التصوير التي ستعرض جميع مكونات ما يسمى بالرسم "األكاديمي". بشكل 

 إلى "التوقف )أو التطور(" عند مستوى خمسينيات القرن الثامن عشر 1650عام، يبدأ حوالي عام 

الفنانون مواضيع نبيلة مستوحاة من العصور القديمة أو األساطير اليونانية الالتينية: يجب أن اختار  

يكون للتكوين والرسم األسبقية على اللون والمفهوم على إغراء الحواس ومع ذلك ، ف الجمالية 

نيا ، الجديدة تدعي كنماذج ألعمال العصور اليونانية القديمة وتستمد الكثير من أصلها في بولو

 1585المدينة الثقافية التي ال يمكن تفويتها حيث ولدت أكاديمية الكاراتشي في عام

 

Nicolas Poussin 

Paysage avec Orphée et Eurydice  vers 1650 

124/200cm 

Musée Le Louvre 

 

 

  ( ،1665-1594أول أساتذة الكالسيكية المعترف بهم في المجال التصويري هم: نيكوالس بوسان )

 1674-1602لورين ، فيليب دي شامبين كلود ( 1682-1600) الوالدة عند إسمه كلود جيليه
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ولكن نيكوال بوسان هو من أعطى الزخم الكبير لهذا. حركة في عمل حيث كانت الجماليات القديمة  

 وأعلن 1630تتطابق مع مواضيع "جادة" ، وغالبًا ما تكون أسطورية: أعلن رسم حوالي عام 

  1639-1637والي رسمه ح

، أسس كولبير أكاديمية فرنسا في روما ، والتي رحبت بالفنانين الفرنسيين الشباب  1666في عام 

وسمح لهم بدراسة النماذج الكالسيكية الرائعة في الموقع. روما؟ ألنها عاصمة الفنون ، يجد المرء 

 هناك على وجه الخصوص بقايا العصور القديمة وعصر النهضة. 

 

 

 

 المراجع مةقائ

 

https://www.alarabimag.com/books/21001 21001- النهضة-عصر-فن .html 

 https://bibliotheque-numerique.inha.fr 

Guitemie Maldonado ,Marie-Pauline Martin,Natacha Pernac, chronologie l'histoire de 

l'art de la renaissance à nos jours collection Bescherelle octobre 2019 432 pages 

. 


