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 الوحشیة المدرسة

    

 التقاء إنھا محدد. مذھب ذات تكن لم العشرین، القرن مطلع في بدأت فنیة مدرسة الوحشیة    

. المشتركة. والشكلیة اللونیة ةنحو المعالج المتقاربة والمواقف المیول ذوي الفنانین من عدد

 من تخرج التي الصارخة ناأللوا على ھمعالجة لوحت في الفنان العتماد بالوحشیة الحركة سَمیت

ً  مباشرة األنبوب   إلخ والبرتقالي واألزرق واألحمر ،واألخضر، واألصفر ، كالبنفسجي:  أحیانا

 

 ھو عندھم واللون ، االلوان تضج بصخب التي الموضوعات"  الوحشیة"  جماعة اختار   

 الوحشیة المدرسة أعطت، ،مبسط طفوليَ  ، عفويَ  لدیھم والشكل.. للتعبیر األساسیة الوسیلة

 استخدموا بل ، كاألزرق الباردة األلوان باستعمال یكتفوا فلم ، الرسم في أوسع حریة للفنانین

 الصارخة التشكیالت أو اللوني للتنافر اعتبار دون ، واألحمر كاألرجواني الحارة األلوان

 الوحشیة المدرسة لدى االلوان وأصبحت

 انبھاجو بكشف واألحاسیس النفعاالت تترجما

 األلوان اختیار في الفنان ویستمر تواتراً  األكثر

ً  تسھم حتى ، اآلخر تلو الواحد  في جمیعا

 في بل ، تضارب بال للصورة الكلي التوافق

 یسعى الوحشیة المدرسة فنان نبناء وكا عالقة

ً  بتلقائیة اللوحة في التعبیر إلى  وضع مستخدما

 ونقل ، حولھم الذي الفضاء في األشخاص

 نقاوة تمسَ  ال بطریقة اللوحة الى المرئي لمالعا

 التي"  الثالث األخوات" لوحة في كما اللون،

 Henri ) ماتیس ھنري الفنان رسمھا

Matisse ) كما.أحد وھو ، 1916/1917 عام 

 الخارجیة رواد المدرسة الوحشیة نم والمناظر الطبیعیة المشاھد رسم على الوحشیة فنان ركز

 ، اإلنساني النشاط تزخر التي األماكن وكل ، والسواحل ، نئوالموا ، المدن مثل
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 األلوان من إطار داخل المتنوعة العناصر تركیب فن ھو ، الوحشیة المدرسة في عوما یشی 

 توحي الخطوط أن بحیث ، وعمیقة ةدراسة متأنی بعد الفنان أحاسیس عن للتعبیر ، الصاخبة

  .الطبیعة بھا ناتزود التي البصریة المتعة لتخلق. بالحجم

   دوفي راؤول  ،موریس دي فالمینك ،ماتیس ھنري: ھم المدرسة ھذه رواد اكبرو

 

Henri Matisse 

 ماتیس ھنري

 المدرسة أساتذة كبار من. فرنسي رّسام ھو م1954 عام وتوفى م1869 عام فى ولد

 األلوان من واسعة تدریجات استعمل أقرانھ، على أعمالھ في تفوق ،(fauvisme) الوحشیة

  .العشرین القرن في التشكیلیین الفنانین أبرز من یعتبرو رسوماتھ في المنتظمة،

 یوما یطمح ولم ، 1869 دیسمبر في ماتیس ولد فرنسا شرق بشمال كامبیسس كاتو قریة في

 تدریبھ الحبوب تاجر والده وقرر األب سلطة ھي قاسیة سلطة تحت عاش وقد رساما یكون أن

 القانون درس أنھ كما كوانتان سان مدینة في ابتدائیة بمدرسة وألتحق لمستقبلا في محلھ لیحل

 یتحسس بدأ وفجأة محامي مساعد ماتیس عمل .صیدلیا یكون أن ورغب باریس في عامین لمدة

 أكادیمیة في الرسم لدراسة تقدم حینما موھبتھ أستاذه الحظ ..اھتماماتھ كل ترك حیث موھبتھ

  االنطباعیین الفنانین بأعمال سماتی تأثر فقد جولیان

 وھدوء ترف - الغروب قبل نوتردام - الوردي الجدار - تقرأ امرأة:  ماتیس ھنرى لوحات ومن

 - كولیور في طبیعي منظر - قبعة ترتدي امرأة - المفتوحة النافذة - األخضر الخط - ومتعة

 في عاریة - حمراء اسمدر - مخطط بقمیص ذاتي بورتریھ - الشاب البحار - الحیاة سعادة

 ساكنة حیاة - موسیقى - رقصة - سلحفاة مع سباحون - البولینغ لعبة - الحمراء الغرفة - الزرقة

 امرأة - لنوتردام منظر - طنجة في نافذة - المحادثة - األحمر المرسم - الجیرانیوم نباتات مع

 - بنفسجي معطف في مرأةا - النعمان وشقائق بنفسجي رداء - صفراء جاریة - عالي مقعد على

 …الزورق – الحلزون - الملك أحزان·  البحر حیوانات
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Henri Matisse 

 

 

 جزائریة امرأة
Portrait l’Algérienne 

Huile sur toile - 81 x 65 cm - 1909 - (Musée National d'Art Moderne Centre Georges Pompidou -Paris, 

France) 
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kMaurice de Vlaminc  

 موریس دي فالمینك

(1876–1958) 

كان موریس دي فالمینك ، أحد أعضاء الوحشیة ، رساًما للمناظر الطبیعیة في المقام األول. ، 

، وجامع الفن األفریقي. تضررت سمعتھ  Vincent Van Goghومعجب بفنسنت فان جوخ

ولد موریس  .1941بشكل كبیر بسبب مشاركتھ في الرحلة التي نظمھا النازیون إلى برلین عام 

 .من الطبقة العاملة في باریس. نشأ في عائلة 1876ریل أب 4دي فالمینك في 

: "إن فكرة أن أصبح رساًما لم تخطر  في البدایة، لم یمتھن دي فالمینك الفن كفنان محترف. قال

  ."...ببالي مطلقًا. 

وشبھ أحادیة اللون،  ، سیتغیر أسلوب فالمینك بشكل ملحوظ. فتصبح لوحتھ أغمق1908في عام 

ویظھر علیھا بوضوح تأثیر سیزان، حینما جرب لفترة وجیزة أسلوب التكعیبیة، على الرغم من 

أنھ كان ینفي أي اھتمام باألسلوب. روى ذات مرة كیف "واجھ فجأة لوحة تكعیبیة في رواق بول 

دًا على " وفي تلك اللحظة شعر وكأنھ "لم یعد موجو1914غیوم في وقت متأخر من عام 

أرضھ". أعلن فالمینك أن األمر كان كما لو "كنت على حافة الھاویة". ازداد حقده تجاه التكعیبیة 

 .باعتقاد أنھا اغتصبت دور الوحشیة في تطویر الحداثة.

 تراث موریس دي فالمینك

كفنان، إال  تلقى فالمینك قدًرا كبیًرا من التقدیر خالل حیاتھ. على الرغم من أنھ غالبًا ما یتم تذكره

أنھ كان أیًضا كاتبًا ناجًحا، حیث نشر العدید من الروایات والقصائد والسیناریوھات والمقاالت. 

یمكن اعتباره "الوحش األكثر وحشیة"، الذي صمم على "حرق مدرسة الفنون الجمیلة" بـ 

جعلتھ رائدًا "الكوبالت والقرمزي". إن معارضتھ للتقالید وتصمیمھ على تجربة أشكال فنیة جدیدة 

 .في االبتكار

على الرغم أنھ كانت أقل إبداًعا مقارنة مع زمالئھ، إال أن استخدامھ لأللوان وضربات الفرشاة 

القویة خالل ذروة سنواتھ الحشیة، كان لھ تأثیر دائم على الفن الحدیث، مما ألھم حركات تعبیریة 
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أسلوبھ البسیط والمكثف، كتب أبولینیر، "یسمح للخطوط بالحریة الكاملة، واألحجام  .محددة مثل

 بارتیاحھا الكامل، واأللوان بوضوحھا الكامل، وجمالھا الكامل

Maurice de Vlaminck 

 

The Seine at Chatou, 1906, oil on canvas 81.6 × 101 cm 

 

Raoul Dufy 

 1953-1877 دوفي راؤول

 

 داخلي ودیكور وأثاث ومنسوجات أقمشة ومصمم وخزف كتب ورسام ونقاش ومصمم رسام

" الفرح رسام" سمي. العشرین القرن في رائع تلوین رسام دوفي راؤول الفنان .عامة ومساحات

 الصعوبة ألن" حقیقیة، دبلوماسیة بمثابة والخطوط األلوان مع تعاملھ. واألشكال األلوان وساحر
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 الرائحة إلظھار أیًضا ولكن الضوء، رسم إلى یسعى". ذلك كل منح يف بالتحدید تكمن الحقیقیة

 ، سیرامیك رسم ، مائیة ألوان: مختلفة ووسائط خامات مستغال لوحاتھن في واإلیقاع والموسیقى

 .خشب ، نسیج

 أو الشك یعوقھا لم للحداثة الخاصة دوفي عالمة ألن حزینة، صورة أبدًا یرسم لم دوفي إن یقال

 بالوحشیة تأثر. وأسلوب بذكاء العشرین القرن في تفاؤالً  األكثر الجوانب عن عبر دفق. التوتر

 الشوارع لوحات على ماركیھ ألبرت مع فعمل ، 1ماتیس عرضھا التي اللوحات وباألخص

 على ساعده كشف بمثابة للحركة اكتشافھ كان. والشواطئ القرى ومھرجانات باألعالم المزینة

 عام بعد تبناه الذي للوحشیة، الفرید دوفي تفسیر كان. المحاكاة وظائف من والخط اللون تحریر

 استخدامھ ینعكس. زخرفیة جمالیة مع للحركة الطلیعیة الشكلیة المبادئ بین الجمع ھو ،1905

 بالمرح الملیئة صوره من العدید في الطبیعیة غیر المكثفة واأللوان التعبیریة العفویة للخطوط

 .فرنسا في الطلق الھواء في الترفیھیة واألنشطة الخیول باقاتوس القوارب لسباقات

 الذي الكبیر االستعادي المعرض خالل سیزان لبول الكبیرة األھمیة إدراك بعد ،1908 عام في

 ونماذج والخیول، لألشجار، دراسات لینجز الوحشیة أسلوب عن دوفي سیتخلى ،1907 لعام نظم

 من بالقرب منطقة إلى براك جورج مع سیرحل لعام،ا نفس في. میتة وطبیعة الورشة، في

  .سیزان بول خطى على جنب، إلى جنبًا غالبًا یرسمان،. مرسیلیا

 حیث الممیز، المختزل أسلوبھ سیصبح ما دوفي الفنان سیختار الماضي، القرن عشرینیات بحلول

 األلوان من محدودة وغیر واسعة مساحات مع والعفویة الماھرة العریضة الخطوط بین یجمع

 الثالثینیات، في الكبیرة العامة األعمال من العدید في األسلوب ھذا مع یتكیف سیظل. الزاھیة

 حیاتھ نھایة في المشھورین الكالسیكیین للموسیقیین المخصصة اللوحات من سلسلة في وكذلك

: بإیجاز ائلةق فنھ، عن بغنائیة عبر 2شتاین جیرترود العظیمة ةاإلحداثی الكاتبة حتى. المھنیة

 ". المتعة ھو دوفي راؤول. المتعة في نتأمل أن یجب"

                                                            
1 Le coup de tonnerre du salon d’automne de 1905 propulse le réservé Matisse comme chef de file du 
fauvisme. Les œuvres exposées par Matisse et quelques autres – dont Derain, Vlaminck, Camoin et 
Van Dongen – frappent par la violence et la pureté de leurs couleurs, posées en aplat. Une « cage aux 
fauves », décrie un critique. https://www.lumni.fr/article/matisse-et-son-temps-biographie-et-
chronologie 
2Gertrude Stein 
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 الرئیسیة المكونات أحد یبقى ونقاش، aquarelliste مائي وملون كرسام عملھ إلى باإلضافة

 من ملونة أقمشة دوفي ابتكر ،1909 عام منذ. نسیج كمصمم عملھ ھو لدوفي الفني لإلنتاج

 اآلرت فن من غریبة وأنماط دینامیكیة بھندسات تتمیز تلك شكل على المطبوعة والقطن الحریر

 ذلك في الراقیة األزیاء مصممي أشھر قبل من دوفي تصمیمات استخدام تم. ART DECOدیكو

 .للفنان واستمراریة شھرة الفنیة اإلنجازات أكثر من باعتبارھا بھا الترحیب وتم الوقت

 من بمزیجھا. المھنیة مسیرتھ خالل واسع نطاق على الفنیة الطلبیات من عدد على دوفي عمل

 الضخمة األعمال ھذه تمثل الكثافة، شدیدة وألوان غزیرة مخططات في الحدیثة الموضوعات

  La Fée جداریة للجداریات، الكالسیكي التقلید من للخروج للفنان الناجحة الحداثیة النسخة

 

La Fée Electricité (1937) 

 

Mars-de-Stevens sur le Champ-de l’Électricité, édifié par Robert MalletPalais de la Lumière et  

» /1m50 250 panneaux de contreplaqué de 2m : « 624 m2 
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Pages consultatives sur le web 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse 

https://www.maison-matisse.com/biographie-henri-matisse 

https://journals.openedition.org/critiquedart/17499 

https://painting-planet.com/algerienne-henri-matisse/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Vlaminck 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/maurice-de-vlaminck/ 

https://culture.tv5monde.com/arts-et-spectacles/les-maitres-de-la-peinture-moderne/maurice-de-

vlaminck-73060 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Dufy 

http://passerelles.bnf.fr/explo/fee_electricite/index.php 
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