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 المدرسة التكعيبية

  أنها نفهم. يةمفاهيم جمالية ونظرية العالم لتناول جديدة طريقة إنها تامة، أصيلة تصويرية لغة التكعيبية…

 …21الحديث التصوير يوجه جديد التجاه خططت

ت التي كانرين والفنية الطليعية التي ميزت القرن العش المدارسمن اهم  المدرسة التكعيبية تعتبر

توقفت سنة و 1907ظهرت التكعيبية سنة  .ال شرارة التحديث في الفن التشكيلي األوربيلها إشع

اإلسباني  (. وكان رائداها الرئيسيان هما الفنانان،1920ها إلى سنة  ، )وهناك من يمدد1914

  (.1963 – 1882( والفرنسي جورج براك )1973 – 1881بابلو بيكاسو )

ل اء العمسا لبنتجاه الفني الذي أتخذ من األشكال الهندسية أساالمدرسة التكعيبية هي ذلك األ   

م والخط ستقيالفني وأعتمدت التكعيبية الخط الهندسي أساسا لكل شكل فاستخدم فنانوها الخط الم

هندسية ل الالمنحني، فكانت األشكال فيها إما أسطوانية أو كرويه، وكذلك ظهر المربع واألشكا

ا تبع تحيط بالموضوع، وتنوعت المساحات الهندسية في األشكال المسطحة في المساحات التي

 لتمثيل ظرن وجهات عدة من الكائن الفنان يعرض .لتنوع الخطوط واألشكال واتجاهاتها المختلفة

 إحساسها يسرق مما ، عشوائي بشكل األسطح تتقاطع ما غالبًا. أكبر سياق في الموضوع

 يةخاص وهي ، غامضة مساحة لخلق البعض بعضهما والشيء السياق يخترق. بالعمق المتماسك

  .للتكعيبية مميزة

 الذي هو سيزان بول الرسام عمل لكن ، األفريقي الفن من التكعيبية الفنية األعمال تستمدا    

لقد كان سيزان  المهد األول لألتجاه التكعيبي، ولكن  .التكعيبية تنوع في للنظر الفنانين دفع

الفنان )بابلو بيكاسو( الستمراره في تبينها وتطويرها مدة طويلة من الزمن.  الدعامة الرئيسية هو

كان هدف التكعيبية ليس التركيز على األشياء، وإنما على أشكالها المستقلة التي حددت بخطوط 

هندسية صارمة، فقد أعتقد التكعيبيون أنهم جعلوا من األشياء المرئية ومن الواقع شكال فنيا، كانت 

وتعتبر المرحلة  1907/1909هذه الحركة المرحلة التي بدأها الفنان سيزان بين عامي بداية 

األولى من التكعيبية والمرحلة الثانية هي المرحلة التكعيبية التحليلية، ويقصد بها تحليل األشكال 

م إذ حلل  1912/  1910في الطبيعة وإعادة بناءها بطريقة جديدة وقد بدأت هذه المرحلة عام 

                                                             
1 Selon John Golding, historien de l'art et spécialiste du cubisme, « le cubisme est un langage pictural 

absolument original, une façon d'aborder le monde totalement neuve, et une théorie esthétique 

conceptualisée. On comprend qu'il ait pu imprimer une nouvelle direction à toute la peinture moderne 

». 
 كتب جون غولدين مؤرخ الفن ومتخصص في التكعيبية 2
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فنان فيها أشكاله بدقة، وأظهر اجزاء األشكال بأسلوب تكعيبي. وتمثل المرحلة الثالثة الصورة ال

م وركزت على رسم وموضوع مترابط وواضح  1914/  1913الموحدة التكوين، وتبدأ من عام 

 .كيةأورفي الرابعة المرحلة المعالم.

 (1903-1904) فيكتوار سانت جبل ، سيزان بول

  سم 84/65قماش على زيت

 

 بول عمل من كبير بشكل مستوحى ، اسمه يوحي كما ، سيزان تكعيب :لفترة السيزانيةا .1

 الرسامين مثل. األساسية الهندسية أشكالها إلى الطبيعية األشكال بتبسيط مهتًما سيزان كان .سيزان

 تصور يمكن) والمخروط والكرة األسطوانة خالل من الطبيعة مع يتعامل أن أراد ، التكعيبيين

 .(كروي اإلنسان ورأس ، أسطوانة أنه على الشجرة جذع

 إن إيكس في 1839 يناير 19 في المولود ، سيزان بول

 ، المدينة نفس في 1906 أكتوبر 22 في وتوفي بروفانس

 من لفترة االنطباعية الحركة في عضًوا ، فرنسًيا رساًما كان

 خالل من .ةوالتكعيبي االنطباعية بعد لما مقدمة واعتبر الوقت

 كمستمر يظهر ،" الطبيعة على بوسان" جعل في رغبته

 من جذري كمبتكر يظهر ما بقدر الفرنسية الكالسيكية للروح

 والعديد الثابتة واألرواح ، الصور في الهندسة استخدام خالل

 أن إيكس ريف سيما وال ، وبروفانس فرنسا -Île-de ،.يرسمها التي الطبيعية المناظر من
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. كعنصر Sainte-Victoire جبل مع اللوحات من سلسلة أنتج ، الخصوص وجه على. بروفانس

  ". 3الحديث الفن أبو" يعتبر

                                                                                                                    التكعيبية التحليلية .2

 
   

 والتشريح البحث روح من شيء على يحتوي" التحليلي التكعيب" مصطلح فإن ، بار.أ أشار كما

. 4تقريبًا مختبر عن عبارة بهما الخاص االستوديو كان لو كما ، وبراك بيكاسو مارسه الذي للشكل

( عبارة عن تحليل لشكل الكائن إلعادة إنتاجه باستخدام 1912-1908التكعيبية التحليلية ) كانت

يطة مثل المكعب. يكاد يكون اللون معدوًما باستثناء استخدام ظالل أحادية اللون أشكال هندسية بس

من الرمادي واألزرق والمغرة. بدالً من التركيز على اللون ، ركزت التكعيبية التحليلية على 

أشكال مثل األسطوانة والكرة والمخروط من أجل تمثيل العالم الطبيعي. خالل هذه الحركة ، 

خالل فترة   تشترك األعمال التي أنتجها بابلو بيكاسو وجورج براك في أوجه التشابه األسلوبية.

، كانت الصداقة بين براك وبيكاسو هي األقرب.  1911التكعيب التحليلي ، وخاصة حوالي عام 

ا أن األعمال التي قاموا بها في هذا الوقت متشابهة جدًا بحيث يصعب تمييزها عن بعضها كم

 البعض.

                                                             
3 L'expression serait de Matisse et ou de Picasso, elle est amplement reprise pendant tout le XXe siècle, 

par exemple in Ulrike Becks-Malorny, Cézanne. Le père de l'art moderne, Taschen, 2001. 
4 https://www.universalis.fr/classification/arts/peinture/histoire-de-la-peinture-occidentale/peinture-du-

xxe-s-de-1900-a-1939/cubisme-peinture/ 
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 التحليلية التكعيبية األعمال بعد

 

  5               

         6  

 

 

 التكعيبية االصطناعية .3

لو كانت التكعيبية االصطناعية هي الفرع الرئيسي الثاني من التكعيبية ، التي طورها باب 

 . وألول مرة ،1919و  1912بيكاسو ، وجورج براك ، وخوان جريس وآخرين ، بين عامي 

 بفضله ، تم اعتبار الكوالج جزًءا من الفنون الجميلة

  

 

 

 

                                                             
5 Pablo Picasso Le torero - huile sur toile - 135 x 82 cm - 1912 
6 Georges Braque Violon er chandelier  huile sur toile - 61 x 50 cm - 1910 
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 ملصقةالاألوراق 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Georges Braque La Mandoline, 1914 ; 
Aquarelle, gouache, crayon, papier collé faux bois et carton ondulé 48,3 / 31,8 cm Ulm, 

 Ulmer Museum 

 
8 Pablo Picasso  La Bouteille de vieux marc 1913 Fusain, gouache, papiers collés et épinglés sur papier 

63 / 49 cm 

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cn7rLjE 
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 عام في Guillaume Apollinaire صاغه مصطلح هو ورفيكيةالتكعيبية األ  .4

 استخدام خالل من والمواد التصوير عن أنفسهم فصل إلى Orphistes يسعى ، 1912

. لتجريدا نحو كبيرة خطوة يأخذون. أعمالهم معنى على للداللة أساسي بشكل واللون الشكل

 إلحساسا تقديم أجل من جوهري بشكل بناؤه تم وقد ، للفنان كامل إبداع هو العمل محتوى

 تستخدم فهي: خصائص بثالث Orphisme تتميز .ذاته حد في معطى واللون ، المطلوب

 وهو معنى لها ذلك ومع مبنية أعماله ؛" الفنان قبل من بالكامل إنشاؤها"  تصويرية عناصر

 أبولينير هديستش. اللون بواسطة إنشاؤه تم الضوء من فن إنه ، أخيًرا ؛ الحقيقي" موضوعها"

 .مبدوشا ، بيكابيا ، ليجر ، ديلوناي ، بيكاسو: أورفيك من رسامين بخمسة

 فمبرنو 14 في ،  ستيرنوت إيلينيشتنا سارة أو ستيرن صوفي ولدت التي ، ديلوناي سونيا 

 يةفرنس رسامة هي ،  باريس في 1979 ديسمبر 5 في وتوفيت بأوكرانيا جراديجسك في 1885

  أوكراني أصل من

 

Djeffal%20cubisme%20orphique
Djeffal%20cubisme%20orphique
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 دوشامب مارسيل

 Neuilly-sur-Seine، وتوفي في  1887يوليو  28)فرنسا( ،  Blainville-Crevonولد في 

كي في ، رسام فرنسي ، فنان تشكيلي ، رجل أدب ، متجنس أمري 1968أكتوبر ،  2)فرنسا( ، 

 1955عام 

9 
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