
Université Ahmed Ben Bella1 
Faculté des lettres et des arts 
Département des arts 
Master 1 arts plastiques 
Module : Analyse des œuvres d’art                                  
Enseignante chargée du module : Henni Djeffal 
 

1  

 

 تحلیل األعمال الفنیة
1 

 التصویري العمل تحلیل
œuvre picturale uned’ Analyse 

 مقدمة

 العمل كارتل: التعریف. 1

 أو تذكاري لنصب مباشرة المجاورة المنطقة في مرفق ، ملصق أو لوحة عن عبارة 1الكارتل

 ، فني عمل( عامة مجموعة من كائن

 إثنولوجیة ، أدبیة ، تاریخیة ، أثریة قطعة

 وإعطاء ،) علمیة أو تكنولوجیة ،

 ، االسم أو العنوان( مختلفة معلومات

 التاریخ ، المصدر ، المكتشف أو المؤلف

 رقم ، االستخدام أو المعنى ، والمكان

  .الجرد

 عن اللوحات قیاس یتم. العمق أو/  و والعرض الطول خالل من الفني العمل حجم قیاس یتم

 المستخدم( بالسنتیمتر عادة الفني العمل قیاسات إجراء یتم .العرض یلیھا ، أوالً  االرتفاع طریق

 2)المتحدة الوالیات في المستخدمة( البوصة على أو) وآسیا أوروبا في

 مستنسخة؟ أم أصلیة: الصورة نوع ما -

 ؟..سیاسیة. دعایة مصغرة، منارة، علمانیة، تقیة، صورة): وجھتھا حسب( نوع أي -

 إلى دعامة من تنعیم حائط؛ مقوى؛ ورق عاج؛ ؛ ورق ؛ فلز ؛ قماش ؛ شبخ: متوسط -: التقنیة -
 أو مفردة األماكن؟ بعض في التحضیر نرى ھل المجردة؟ بالعین مرئي الدعم ھل...  أخرى
 )الخ سلسلة، مذبح، لوحة (ثالثیة، متعددة

 إضافة: تلطمخ... /  أكریلیك. فریسكو. مائیة ألوان ملصق؛ الطالء ؛ زیت  ؛ تمبرا: متوسط -
 البخاخة( ، اإلصبع ، السكین ، الفرشاة: األدوات - )التلصیق الكوالج (، المواد

aérographe...( 

                                                            
1 https://www.encyclopedie.fr/definition/Cartel 
2 https://ar.chalized.com/تعرف-على-أبعاد-العمل-الفني/ 

 نالفنا ولقب أسم

 الفني عملعنوان ال

 تقنیةال

 أبعاد العمل الفني

 التاریخ
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 …الورنیش تفتیح تنمیق الرسم إعادة كشف التغییر؛ درجة:  الحالة -

 .الخ خاصة، مجموعة مدني، عام مبنى متحف،): الصیانة/  المعرض مكان( الموقع -

 :أصل -

؛…مدرسة ،…عمل ورشة مجھول،: مفترض أو) توقیع؟( مؤكد: الفنان  

  تقدیم الفنان: 

 بدایة( اللوحة ھذه صنعت عندما/  إلیھا ینتمي التي الفنیة الحركة أو النوع/  الذاتیة السیرة تواریخ

 عن التحدث یمكنك ھل عملھ؟ تحلیل في تظھر أن حیاتھ لعناصر یمكن كیف مسیرتھ)، نھایة أو

 وظیفتھ؟

 بواسطة( نسخة نفسھ)، الفنان قبل من تكرار( األصل طبق نسخة أصلي، عمل: لةاألصا درجة

 ).أصلیة أنھا تدعي نسخة( تزویر آخر)،

 بین الخلط أو األولى القراءة مسار نحو التوجیھ وقوعھ؟ بعد غیره أو الفنان قدمھ :العنوان 

 الشمس غروب( بالوصف اءاالكتف أو ، أیقوني تقلید في نفسھا تدوین أي ، الموسیقیة المقطوعات

 4أنبوب لیس ھذا ، 3LHOOQ ، العنوان فكرة تشغیل (de) ، العكس على ، أو) إتریتات في

 ؟...

 نفس في ھو عنوانھ. دافنشي للیوناردو لمارسیل دوشامب ، یسخر 1919ھو عمل فني من عام 

نظرة اإلنجلیزیة للكلمة متجانس الوقت  La Joconde  

                                                            
3 L.H.O.O.Q. est une œuvre d'art de 1919 de Marcel Duchamp, parodiant La Joconde de Léonard de 
Vinci. Son titre est à la fois un homophone du mot anglais look  
  تدخین 4
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 تاریخ االنجاز

 ،..) بیضاوي. دائري، عمودي، أو أفقي شكل في مستطیل( الشكل

 ) / بالسنتیمتر األبعاد( الحجم 

 تمثیل بدون) والمواد األشكال الخطوط، باأللوان، تالعب( مجرد أم تصویري عمل ھو ھل -

 التاشست أو الغنائي والتجرید الھندسي التجرید: التجرید من نوعان ھناك معروفة؟ ألشیاء

 .) الخ ، اإلیماءات ، األضواء ، األلوان العبت ، القطرات(

 التاریخي، الرسم الطبیعیة، المناظر الصورة، الساكنة، الحیاة: نوعھا حدد مجازیة، كانت إذا

 النوع ماھیة شرح كیفیة معرفة.. الیومیة). الحیاة( النوع مشھد األسطوري، الدیني،

 شرح على القدرة صریة؟الب للفنون الفني المجال إلى العمل ھذا ینتمي لماذا
 المجاالت الفنیة األخرى واالستشھاد بھا

 والعادات األحداث: التاریخي بسیاقھا الصورة تربط التي الروابط ھي ما: بزمنھ عالقتھ

 أم تمزق: للحظة الفني اإلبداع سیاق في مكانھ ھو ما والثقافي؟ األدبي والتاریخ والمجتمع

 ركة؟لح مدرسة؟ إلى االنتماء استمراریة؟

 استخدام كیفیة معرفة اللوحة ألوان وصف كیفیة معرفة األساسیة؟ األلوان ھي ما: األلوان

 ، مكسورة ألوان ، لونیة دائرة ،) بارد/  حار ، مكمل ، داكن/  فاتح( التناقضات: اللون مفردات

 قبل من المستخدمة األلوان لوحة( =  لوني نطاق ، ظالل ، متباینة مشبعة ألوان ، مطویة ألوان
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 األلوان -...  الظالل أو اللوني التدرج/  الصلبة ، اللونیة الدرجة ذو اللون/  السائد اللون ،) الفنان

 ،) األرجواني ، البرتقالي ، األخضر( الثانویة األلوان ،) األزرق ، األحمر ، األصفر( األساسیة

 اللون بین التفریق -) برتقالي/  أزرق ؛ أخضر/  أحمر ؛ األرجواني/  األصفر( التكمیلیة األلوان

 نموذجي أو مسطح: األحجام عرض ؛) اللون نفس تعمیق أو تفتیح درجة( والقیمة) اللون تدرج(

 ألوان المكملة؛ األلوان الظالم ضوء ؛ بارد/  ساخن: التناقضات أو) مھیمن لون مع ربما( تناغم -

 اإلبراز...  المعة/  مات ، منعش/  رقیق ، رخوة/  مضیئة ، باھتة/  باھتة ، باھتة/  ساطعة

 ممزوج( مغسول رمادي)، أو أسود إلیھ مضاف( مكسور (نقي)، باأللوان مشبع - البیضاء؛

 أو لألمام یتحرك الذي اللون: والمكانیة اللون -. أصباغ مكملھ)؛ مع مختلط( مطوي باألبیض)،

 العمق تقدیم في دورھا ھنا ومن ؛ لآلخرین بالنسبة للخلف

 أو( النقیة الظالل ھي أین ؟ لماذا ینیر؟ ماذا ؟ أتت أین من اللوحة؟ في ممثلة ھي لھ :النور

. الخلفیة اإلضاءة ؛ :chiaroscuro 5الضوء مفردات استخدام كیفیة على تعرف ؟)بھا المدلى

 منتشر/  ساطع ضوء جانبیة إضاءة

 تطویر التحلیل: تفسیر العمل

 رسالة العمل: لماذا صنع الفنان ھذا العمل؟ ھل ھذه الرسالة دینیة؟ سیاسة؟ العاملین ؟ جمالي…؟

 األكثر التزامھ؟ على عالمة العمل ھل الفنان؟ أفكار ھي ما -: وأفكاره الفنان حیاة مع العالقة

 - لمفوضھ؟ بالنسبة الفنان حریة ھامش ھو ما مناسبة؟ ألي ؟ الذي ألمر؟ تستجیب ھل ، شیوًعا

 الموضوع؟ نفس عن تتحدث أخرى أعمال ھناك ھل - معروفة؟ فنیة حركة من جزء ھو ھل

 مھم؟ التمثیل ھذا أن الرسام یظھر كیف

 تحملت ھل: نحن حتى حیاتھا كانت كیف فنیة؟/  تاریخیة/  سیاسیة قیمة العمل لھذا إن نقول لماذا

 المختصین؟ استقبال عن الجمھور استقبال یختلف ھل الزمن؟ مقاومة ، القادمة األجیال المطھر؟

 الفن؟ تاریخ في مكانھا ھو ما حولھ؟ المراجعات ھي ما الحبر؟ من الكثیر سكبت ھل

 بالفعل؟ الموجودة تلك عن مختلفًا عمالً  الفنان ابتكر فنیة عملیات بأي مبتكر؟ ھو ھل

 استنتاج
                                                            
5 Clair obscur 
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 في العمل أثناء تعلمتھ ما اشرح معلوماتھم؟ من تحققت كیف استخدمتھا؟ التي المصادر ھي ما

 أكثر أو واحد عمل عن ابحث.. شعرت كیف الفنانین)، ھؤالء أو( الفنان ھذا أو/  و العمل ھذا

) الروابط( الرابط ما. أخرى تاریخیة فترات أو/  و أخرى فنیة مجاالت إلى ینتمي ولكن لیرتبط

  ؟)الروابط( بینھا تقیمھ الذي
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