
Université Ahmed Ben Bella1 

Faculté des lettres et des arts 

Département des arts 

Module : Les écoles d’arts plastiques                                  
Enseignante chargée du module : Henni Djeffal 

 

1  

 

 المدرسة الرومانسية 

 

تطورت في أوروبا خالل النصف األول من القرن التاسع عشر. إنه   تشير الرومانسية إلى حركة

ينشأ كرد فعل ضد الكالسيكية ويرفض قواعدها وُمثُلها والموضوعات اليونانية الرومانية األبدية.  

، والشرق ، وأدب    يبحث عن تأثيرات وموضوعات جديدة في فن العصور الوسطى ، والفولكلور

 بايرون ، وشكسبير ، وغوته ...  

التاريخ المعاصر والملحمة النابليونية تبهر الرومانسيين الذين يستمدون أيًضا إلهامهم من الطبيعة  

التي يُنظر إليها على أنها مالذ للعواطف البشرية . الرومانسية تحرر الخيال وتسلط الضوء على 

 ية. قبل أن تكون أسلوبًا، الرومانسية هي طريقة للشعور الذاتية والحساسية والالعقالن 

  ( بليك  مثل  اإلنجليز  للرسامين  االتجاه  لهذا  األولى  بالصيغ  مدينون  ، 1827-1757نحن   )

 ( فوسيلي[  ]أو  فوسلي  مثل  ) 1825-1741والسويسريين  غويا  حتى  أو   ، في  1746-1828(   )

لكالسيكية الجديدة الذين بحثوا عن مواضيع  إسبانيا ، كان الرومانسيون األوائل طالب المدرسة ا

 جديدة ، تاركين مجااًل للشفقة والخيال ؛ من بينها 

 

1824)-Géricault (1791 

 

Théodore Géricault, Portrait d'un naufragé ou Le Père, 

huile sur toile, 55,9 x 45,7 cm 
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1863)-Delacroix (1798 

 

 

appartement ,1834Les Femmes d’Alger dans leur  

Huile sur toile Dimensions ( H × L) 180 × 229 cm 

Musée du Louvre, Paris 

عشر،   التاسع  القرن  وأوائل  عشر  الثامن  القرن  أواخر  في  الفنية  الرومانسية  المدرسة  ظهرت 

وتوسع   العلم  تقدم  مع  ابتدأ  الذي  الوقت،  ذلك  في  الحضاري  التطور  ذلك  بعيد  حد  إلى  وفسرت 

معرفة. وتعتمد الرومانسية على العاطفة والخيال واإللهام أكثر من المنطق، وتميل هذه المدرسة ال

الفنان  اختار  كما  الحرة،  التلقائية  والتصرفات  واألحاسيس  العواطف  عن  التعبير  إلى  الفنية 

الرومانسي موضوعات غريبة غير مألوفة في الفن، مثل المناظر الشرقية، وكذلك اشتهرت في 

إلى الم أدى  مما  والعواطف،  باألحاسيس  المليئة  المؤثرة  الطبيعية  المناظر  الرومانسية  درسة 

العواطف  وإثارة  بالحياة،  النابضة  األلوان  في  المندمجة  الفرشاة  لحركات  جديدة  قدرة  اكتشاف 
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الحقيقة   بأن  الرومانسية  فنان  ويؤمن  الدرامية.  المشاهد  تصوير  في  والمبالغة  والوطنية  القومية 

لجمال في العقل وليس في العين، لم تهتم المدرسة الرومانسية الفنية بالحياة المألوفة اليومية، بل  وا

سعت وراء عوالم بعيدة من الماضي، ووجهت أضواءها على ظالم القرون الوسطى، ونفذت إلى  

الكرواه(  دي  )يوجيه  من  كل  الرومانسية  فناني  وأشهر  أهم  من  وكان  الشرق  أسرار  وراء   1ما 

فقد صور كوروا العديد من اللوحات الفنية، ومن أشهرها لوحة الحرية تقود الشعب،    2جاريكو( و)

فيها  الكادح، وصور  الشعب  نفوس  التي مألت  العارمة  الثورة  الفنان عن  اللوحة عبر  هذه  وفي 

اليسرى   أندفاع مثير وبيدها  الفرنسي في حالة  الشعب  ترفع علما ومعها  فرنسا على شكل امرأة 

، وعلى يسارها طفل يحمل مسدسين، وكأنه يقول لنا أن الغضب يجتاح نفوس عامة الشعب، بندقة

ومن أعماله أيضا خيول خارجة من البحر. أما الفنان )جريكو( فقد صور الكثير من الموضوعات  

، وهي حادثة  3الفنية، من بينها لوحة كانت سببا في تعريفه بالجمهور، وهي لوحة غرق الميدوزا 

العوارض  بعض  سوى  منها  يبق  ولم  السفينة  هذه  وتحطمت  البحر  بعرض  سفينة  لها  تعرضت 

  الخشبية التي تشبث بها بعض من بقوا أحياء للنجاة،

 

Le Voyageur contemplant une mer de nuages, 1818, 

Caspar David Friedrich (Hambourg, Kunsthalle) 

 
1 Eugene Delacroix 
2 Gerrico 
3 La Méduse 
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الرومانسية   فنان  المدرسة  ويؤمن  تهتم  لم  العين،  في  وليس  العقل  في  والجمال  الحقيقة  بأن 

وجهت   الماضي،  من  بعيدة  عوالم  وراء  سعت  بل  اليومية،  المألوفة  بالحياة  الفنية  الرومانسية 

 أضواءها على ظالم القرون الوسطى، 

فنانين    الرومانسية هي في األساس حركة أدبية وتصويرية، لكنها تجد تعبيًرا عنها في النحت مع

أوRude (1784-1855) مثل  ، David d´Angers (1788-1855)  أو Préault (1809-

يُفضل البرونز: فهو أقل برودة من الرخام ، فهو يترجم النبضات الرومانسية. كما أنه   .(1879

جديدة موديالت  توزيع   ، الصغيرة  البرونز  صناعة  خالل  من   ، الممكن  من   .يجعل 

 

Auguste Préault, Tuerie (1834), bronze, musée des Beaux-arts de Chartres. 

 



Université Ahmed Ben Bella1 

Faculté des lettres et des arts 

Département des arts 

Module : Les écoles d’arts plastiques                                  
Enseignante chargée du module : Henni Djeffal 

 

5  

 

 

David d’Angers 

Paganini, violoniste et compositeur (1784-1840). 

Premier buste en bronze à cire perdue, 1830-1833. 
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