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 المدرسة التجريدية 

من   بدالً  "تمزقاته"  على  يؤكد  حتى  أو  للواقع  تقلًصا  يعطي  أن  يحاول  فن  هو  التجريدي  الفن 

الخارجي"  للعالم  المرئية  "المظاهر  تمثيل  نموذج  1محاولة  االستغناء عن  التجريدي  للفن  يمكن   .

البالستيكي  اإلبداعات  من  وبالتالي  المرئي  للواقع  اإلخالص  من  نفسه  المحاكية.وتحرير  إنه ال   ة 

وألوانًا   يمثل فقط أشكااًل  بل   ، أو خيالي  الطبيعي ، حقيقي  العالم  أشياء من  أو  يمثل موضوعات 

القرن  ألنفسهم. في  والنحت  الرسم  في  نفسها  أكدت  التي  الرئيسية  االتجاهات  أحد  هو  هذا 

 2العشرين. 

حيث  هندسية،  زاوية  من  ورؤيتها  الفنية  التجريدية  المدرسة  مجرد   اهتمت  إلى  المناظر  تتحول 

مثلثات ومربعات ودوائر، وتظهر اللوحة التجريدية أشبه ما تكون بقصاصات الورق المتراكمة 

دالئل  لها  ليست  مترابطة  إيقاعية  قطع  أي مجرد  السحب،  أشكال  أو  الصخور  من  بقطاعات  أو 

التشكيلي التجربة  خالصة  من  شيئاً  طياتها  في  تحمل  كانت  وإن  مباشرة،  بها بصرية  مر  التي  ة 

 الفنان.  

فإن المذهب التجريدي في الرسم، يسعى إلى البحث عن جوهر األشياء والتعبير عنها في أشكال  

"تجريد"   وكلمة  التجريدي.  الفنان  أثارت وجدان  التي  الفنية،  الخبرات  داخلها  في  تحمل  موجزة 

الكروي تجريد   فالجسم  به،  الواقع واالرتباط  آثار  التخلص من كل  لعدد كبير من األشكال تعني 

يوحي  قد  الواحد  فالشكل  ذلك،  إلى  وما  اللعب  وكرة  والشمس  كالتفاحة  الطابع:  هذا  تحمل  التي 

ثراء.   أكثر  للمشاهد  فيبدو  متعددة،  التجريد بمعان  أشكال:  ثالثة  في  التجريدية  اللوحة  وتأتي 

 . الهندسي والتجريد الغنائي والتجريد الزخرفي

 التجريد الهندسي 

ن كاندسكي  وقد  الفنان  العالميين–جح  التجريدية  فناني  أحد  مربعاته    -وهو  في  الروح  بث  في 

نظام   وفق  وترتيبها  معيناً  لوناً  بإعطائها  المنحنية،  أو  المستقيمة  ودوائره وخطوطه  ومستطيالته 

 1913معين. ويبدو هذا واضحاً في لوحته "تكوين" التي رسمها عام 

 
1 Langage et signification de la peinture en figuration et en abstraction, Léon Degand, 1956 

2 Michel Laclotte et Jean Pierre Cuzin Dictionnaire de la peinture, Paris, Larousse, 1987, 992 p. 
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باأل التجريدية  المدرسة  تهتم  ظالل  و  في  كما  الضوء،  بتأثير  تحدثه  ما  خاصة  المتحركة  شكال 

يبعثه ضوء الشمس الموجه عليها، حيث تظهر الظالل كمساحات متكررة  أوراق األشجار التي 

تحصر فراغات ضوئية فاتحة، وال تبدو األوراق بشكلها الطبيعي عندما تكون ظالالً، بل يشكل 

 تجريدي،  

 التجريد الغنائي 

 .الغنائي إلى حركتين متميزتين مترابطتين في الرسم الحديث بعد الحرب يشير التجريد 

جان خوسيه مارشان والرسام جورج ماثيو في عام   من مقتبس. التجريد الغنائي األوروبي 1

من قبل النقاد بيير جيجين وتشارلز إستيان وميشيل  1951، والذي تم تعريفه منذ عام  1947

 . 1952ثنين. مفاهيم في الفن غير الرسمي في عام تابيه ، والذي سيشمل هذين اال

2 .American Lyrical Abstraction  الري ألدريتش    1969، وهي حركة وصفها في عام

 Ridgefield Connecticutللفن المعاصر في  Aldrich، مؤسس متحف  
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 التجريد الزخرفي 

التجر     الفن  الحديثة في  الفروع  الزخرفي أحد  التجريد  الذي يعتبر فن  التشكيلي  الفن  يدي وهو 

واأللوان   األشكال  في  يميزه  أسلوب  بإتباع  الخيالية  أو  الحقيقية  األشكال  تجريد  على  يعتمد 

شكل  تعطي  بحيث  لوحاته  في  والجمالي  الزخرفي  الجانب  أدخال  على  التأكيد  مع  والخطوط 

والقصور   والمنشآت  والمعارض  للمتاحف  لوحاته  وتصلح  متكامل،  جمالي  الخاصة  ومضمون 

للديكورات الداخلية وتتيح لمصمم الديكور الداخلي أو هاوي الفن أو المقتني أختيار اللوحات التي  

التشكيلي العالمي / رأفت عدس  الفنان  هو مؤسس    3تتالئم مع ديكورات المكان الداخلي. ويعتبر 

كال وزخرفة ورائد فن التجريد الزخرفي، حيث تتميز لوحاته بإتجاهين رئيسيين هو تجريد األش

الخطوط واأللوان، وتتميز لوحاته باأللوان الصريحة مثل األحمر واألصفر واألخضر واألزرق  

بجانب اللون األسود واألبيض في تناغم جمالي تجريدي وزخرفي مع استخدام اللون األسود في  

 تحديد األشكال في لوحاته 

 

 
 بمصر القاهرة بمدينة   القديمة مصر حي في  1951 أبريل   27 في  تشكيلي ولد فنان 3


