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 فعالية عن ثالثة فنانين

  (طريقة العمل لكل فنان )

 

 :الهدف

 .ة العمل التي استعملها في لوحاتهلوحاته وطريق, كل فنان حياته التعرف على

 

 ז'ורז' סרההאומן  :الفعالية االولى 

 األعمال  أهم من عمل عن نتحاور اليوم :الفنان جورج سورا 

 األسس وضع من فهو...  جورج مع التنقيطي األسلوب بدايات التاريخية،وكانت

 ماليين وضع قرر جورج إن هو والملخص. التنقيطية ألسلوب واللونية العلمية

:  لونى مزج هناك بأن المشاهد سيشعر مسافة بعضهم،ومن بجوار اللونية النقط

=  زرقاء بجوار صفراء بنفسجي،ونقط= زرقاء نقط بجوار حمراء نقط يعنى

 ..  اخضر لون

 الفراغات،وحتما بين أو تحت أو فوق توضع بالماليين اللي النقط هذه وبالطبع

 .المشاهد عين في بصري مزج هي النتيجة ستكون

مات  يعنى 9519 عام ومات 9581 عام العمر،ولد صغير كان سورا جورج

 مات انه إشاعة هناك وكانت...  والرسم الدراسة في،قضاها  سنة 23 وعمره

 ..توقف دون طوال لساعات يرسم كان التقني،فلقد اإلجهاد من

 المالمس من يذهل سوف صورة من مش الطبيعة على العمل يشاهد مشاهد أي

 أن حتى. لها النهاية حسابات في تتحرك التي الملمس واألصداء المتواصلة

 كل: وقال جورج فسخر ؟ المساحات تلون ماكينة هناك هل مرة سؤل جورج

 جورج وكان ، وتعب وملال كلال دون النقاط ماليين..  بيدي واضعها انا نقطه

 صغير،نمرة حجم فرش يستعمل كان جورج إن التقنية والحقيقة...  وينقط ينقط

 له تعطى أحيانا،عشان الفرشاة شعر طرف يقطع وأحيانا...  خمسة أو واحد

 . صحيحة نقطة

 تكن لم لوحة األحد،فهي يوم نزهة لوحة استخدامها،وخاصة تم فرشاه كم تخيل

 شعر من فرش يستخدم جورج كان. اليوتيوب في ظاهر هو كما بالصغيرة

 األلوان مع اساسا وتستعمل سيبيريا ثعالب من مأخوذة أساسا السابل،اللي

.... انمجاردنسيتي هو بتلبسه اللي الفرو المينكو شعر نفس هي المائية،وبالطبع

 .نزما

 فن

https://www.google.co.il/search?q=%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F+%D7%92'%D7%95%D7%A8%D7%92+%D7%A1%D7%A8%D7%94&biw=1536&bih=730&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GkubU7yCH7Sf7Aafi4H4CQ&ved=0CCAQsAQ
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 :  المواد

 .دهان غواش بألوان مختلفة  .9

 (.قش قطن لتنظيف األذنين)قطن لتنظيف األذنين .3

 . أوراق لرسم أو رسومات جاهزة ومصورة بعدد المشتركين .2

 .A4بحجم  ( كرتون) كراتين برستول .4

 .صحون بالستيك .8
 

نضع المواد على الطاولة كل لون من الغواش في وعاء صغير أو : سير الفعالية

 .صحن بالستيك 

 كل مشترك يختار صورة أو يأخذ ورقة ويرسم أي صورة يحبها ومن بعدها يبدأ

األذنين بطريقة التنقيط نقطة تلو األخرى والنقاط  بتلوين الصورة بواسطة عيدان 

 .الزم تكون كثيفة على بعضها البعض بألوان الغواش المتنوعة 

 

 סרה 'ורז'ז

 جورج سورا
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 גוך וינסנט ואןהאומן  :الفعالية الثانية

 هولندي من مدرسة ما بعد االنطباعية ولسوف  هو رسام :الفنان فان جوخ

تشتهر . يعتبر من أشهر الفنانين ولوحاته تعتبر من أغلى اللوحات في العالم

فان جوخ فنان كان له تأثير . أعماله بالجمال وصدق المشاعر واأللوان البارزة

سنين من العذاب ومعاناة المرض النفسي  بعد. عظيم على فن القرن العشرين

توفى فان جوخ وهو عنده سبعه وثالثين سنه ما بعد االنطباعية ولسوف يعتبر 

تشتهر أعماله . من أشهر الفنانين ولوحاته تعتبر من أغلى اللوحات في العالم

فان جوخ فنان كان له تأثير عظيم . بالجمال وصدق المشاعر واأللوان البارزة

بعد سنين من العذاب ومعاناة المرض النفسي توفى فان . قرن العشرينعلى فن ال

جوخ وهو عنده سبعه وثالثين سنه بعدما أصاب برصاصة مسدس يترجح انه 

 .وقت حياته كان فيه قله من الناس يقدر أعماله الفنية. هو اللي ضرب بها نفسه

 .من أشهر لوحات الفنان فان جوخ لوحة عباد الشمس 

 

 :المواد

 ...(.الخ أو توش أو خشب وباستيل )ألوان بأنواع مختلفة  .9

 .معجونة .3

 .محايات+ أقالم رصاص  .2

 .لوحة عباد الشمس في داخل المزهرية للفنان فان جوخ  .4

رسمه الفنان زهرة عباد الشمس في داخل  A4أوراق مصورة بحجم  .8

 . المزهرية باألسود واألبيض

 . كراتين برستول مفضل بالون األبيض .6

 

, على المرشد شرح لمحة صغيرة عن حياة الفنان وعن أشهر لوحاته:الفعاليةسير 

 ....الخ نوع األلوان و, األلوان التي استعملها 

على المرشد بعد الشرح أن يعلق لوحة عباد الشمس للفنان سورا أمام 

عباد الشمس المشتركين للنظر أليها وللتطبيق بعدها كل مشترك يأخذ صورة 

https://www.google.co.il/search?q=%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F+%D7%92'%D7%95%D7%A8%D7%92+%D7%A1%D7%A8%D7%94&biw=1536&bih=730&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GkubU7yCH7Sf7Aafi4H4CQ&ved=0CCAQsAQ
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باألبيض واألسود ولكن يأخذ لصق الصورة لماذا؟ ألننا نطلب من كل مشترك 

  محاولة رسم كرسمه المزهرية وعباد الشمس حتى تصبح اللوحة جاهزة وكاملة

على كل مشترك لصق نصف الصورة على  االنتهاءقبل . كما رأيناها بلوحة الفنان

برستول ومن ثم  على كرتونة  مهكرتونه برستول ومن ثم نقوم في إكمال الرس

حتى نحصل على لوحة ملونة وجميلة  تلوينها باأللوان والمواد الموجودة بين أيدينا

 .مشابها للوحة الفنان فان كوخ

 

 

 "חמניות"

 الفنان فان جوخ
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 רנה מטיסהאומן  :الفعالية الثالثة

 9561 كالميبسيشم لشرق فرنسا ولد في ديسمبر -في قرية كاتو :الفنان متيس 

الفنان هنري متيس والذي لم يبدأ يبلغ مبكر ولم يطمح يوما أن يكون رساما وقد 

عاش تحت سلطة قاسية هي سلطة األب وقرر والده تاجر الحبوب تدريبه ليحلم 

حلم في المستقبل والتحق بمدرسة ابتدائية في مدينة وعمل كمساعد محامي 

أ هنري متيس يتحسس موهبته حيث ترك كل اهتماماته وأتجه إلى أن وفجأة بد

الحظ أستاذه موهبته حينما تقدم لدراسة الرسم . ينهج نهجا واحدا هو درب الفن

في أكاديمية جوليان فقد تأثر متيس بأعمال الفنانين االنطباعيين هناك وبهرته 

د ظهر ذلك جليا ألوان قوس قزح وسعى للوصول إلى لون خالص  في لوحاته فق

باأللوان الزيتية أثار  9511 التي رسمها في العام(  مائدة الطعام)  في لوحته

غضب لتبنيه الفن االنطباعي في فن الرسم الرمزي بيد أن ذلك لم يؤثر على 

عالقاتهما . سافر إلى لندن بصحبة زوجته وأبنته لمشاهدة لوحات الرسام 

اإلنجليزي جوزيف تيريز ثم عاد للعيش في جزيره كورسينالر تأثر فيه بالمناظر 

ن زيادة حبه للجنوب الفرنسي رسم عددا من وم. الطبيعية األخاذة للجزيرة

, المشاهد الطبيعية لكن السنوات الالحقة كانت صعبة عليه من الوجهة المالية

وراودته العودة إلى . واستغرق في الرسم وعملت زوجته لدى صانع قبعات

معهد الفنون الجميلة ولكن قوبل باالعتراض من أستاذ الرسم ألنه تجاوز سن 

سعى متيس للوصول للون الخالص في القدرة التعبيرية . . لعمرالثالثين من ا

استمد متيس إلهامه من المناظر الطبيعية المحيطة وبصورة مغايرة تمام أعطى 

ضفاف )  الضوء الالمع أللوانه شفافية في عملية توزيع جديد لأللوان ففي لوحة

وني من يتراء  ىالتدرج الل 9191 التي رسمت بالزيت في العام(  الجدول

البنفسجي واألزرق واألخضر والبرتقالي وتتضح خطوط الجدول ومساره محور 

الصورة حيث يتحول المشهد الطبيعي إلى التجريد ولقد تباين األسلوب لدى 

متيس فنجده تارة يتبني الواقعية واألشكال الزخرفية وتارة يقوم برسم تجريدي 

 عب رمتيس عن المرحلة بقوله أو يرسم بدقة  متناهية إلعطاء واقعية معينة وق

إني عاجز عن صنع نسخة وضيعة للطبيعة بدال من ذلك اشعر بأني مجبر : ) 

على تفسير الطبيعة ومواءمتها مع روح اللوحة وعندما أضع األلوان سوية يجب 

https://www.google.co.il/search?q=%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F+%D7%92'%D7%95%D7%A8%D7%92+%D7%A1%D7%A8%D7%94&biw=1536&bih=730&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GkubU7yCH7Sf7Aafi4H4CQ&ved=0CCAQsAQ
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أن تتوحد في تناغم لوني حي كقطعة الموسيقى أو لحن موسيقي  موديالتهم 

 .ن الموضوع الرئيسيأشخاص ينبضون بالحياة ويشكلو

إن ما يهم قبل كل شيء آخر هو التعبير فإرادة الفنان هي أن )  ويقول متيس

يعبر عن عالمه الخاص والمهم دائما . والتعبير هو اإلحساس الذي تولده األلوان 

 (. في الشعور الذي توقظه والعالقات التي تنشأ بين األشياء

داخلية مثل طبيعة جامدة على طاولة رسم متيس عددا من اللوحات من المناظر ال

فتضمنت هذه األعمال كثيرا من التناقض الداخل والخارج .. زرقاء ستارة

الطبيعة الجامدة والمنظر الطبيعي والخطوط المستقيمة والخطوط المثنية فتمكن  

متيس من تقديم عناصر تصويرية كثيرة وبذلك حقق لتوازن المطلق بين الخط 

ل تدريجات لونية قليلة لألصفر واألحمر واألزرق واللون وكذلك استعم

 القوة تحقيق اللون وبإمكان. اللون قوة تفقد واألخضر وقد قال أن كثرة األلوان

 لدى اإلحساس مع شدته وتتماثل ومتناسقا  منتظما التدرج كان إذا التعبيرية

 يتهافتون الناس وجعل باهتمام الفنية أعماله وحظيت كبيرة شهرة وحقق. الفنان

 .لوحاته وشراء اقتناء على

 اختصر فقد التبسيط نحو الميل إلى أعماله تميزت األولى العالميةلوحته  وبعد

 الطاقات  تبدد  عن تعبر  وكأنها ودوائر ومستطيالت مربعات إلى األشكال

 الفتاكة الحر ب وجه لتعكس واالنكسار العتمة ودخلت الحرب فاستنزفتها

 محترفا واستقر باريس إلى متيس وعاد 9196 العام حتى التنسيق هذا واستمر

 تظهر لوحاته في مسيطرا و ماثال األسود سانميشان. وأستمر اللون حي في

 رسمت التي(  النافذة)   لوحته مثال وخير سوداء ظالل من أكثر داكنة بألوان

 .الفترة تلك في

السيدة  طلب على بناء(  الوردة)  لوحة هي متيس رسمها لوحة آخر كانت

 في وفاته حتى متيس أنهك الذي اإلرهاق درجة للوحةا هذه عكست وقدوكفلت 

 ظلت لوحاته التي.قلبية نوبة إثر 9184 نوفمبر

 رحيله بعد حتى تنبض بالحياة وظلت منها المعاصرة حتى لفنيةا الحركة اثرت,

 .والفرح الحب وتمنح

ولصقها  وتمزيق أوراقالفنان متيس استعمل تلوين لوحاته عن طريق قص 

 . الواحد تلوا األخرى

 

 :المواد

 .משי أوراق .9
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 .دبق بالستيك ابيض .3

 .A4كراتين برستول مفضل اسود اللون بحجم  .2

 

 

 يرسم أن يحب ماذا عليها ليخطط  برستول  كرتونه يأخذ مشترك كل :سير الفعالية

 التخطيط بعد ولكن....الخ و الشتاء فصل عن,  الطبيعة عن تعبر لوحة – مثال

 قطع إلى باليد بتمزيق ويبدأ משי أل الورق األلوان يختار يريد رسمه أي ومعرفة

  كرتونه على المناسب بالمكان وإلصاقهما  الرسمة  بحسب ما نوعا صغيرة

 تجذب ببعض بعضها متداخلة ألوان ذات وجميلة جذابة لوحة على لنحصل البرستول

   النظر
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 الفنان متيس


