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6!حف!!فهمصواصصرر

ا-تعربف:
الاعمالانجازهيالفنسانوظيفةكانتاذا

الناقدوظيفةفان،تذوقهاالمشاهدووظيفة،الفنية

هناومن.المختلفةجوانبهابينوالتمييزتحليلهاالفني

منمهمحقلعلىمشتملاالفنيللنقدتعريفنايصبح

والتعاهدالفنانيتقاسمهلوالتيالغنيةالمعرفةحقول

هوالمنطلقهذامنالفنيوالنقد.معلالفنيواًلناقد

منفيهمابكل(استاتيكي)وجماليثقافيموضوع

الصلةوثيقةظاهرةمنهتجعلاًنتستطيعوقيمبنى

(كابداع)الانتاجيبمعناهالفنيالاذمانيبالفكر

يربطالذي(الجسر)فهو،(كمشعاهدة)والاستهلاكي

الجانبين.بين

هومثلمافن،الجماليوبالتالي،اًلفنيوالنقد

لدىوالمقدرةالمهارةمننوععلىيعتمدلانه.علم

وقابليةثقافةمنلديهبطيسنطيعخبيراومتخضص

ومنموضوعياتحليلاالفنيةالظاهرةتصيلعلىخاصة

والشكلالمحتوىبينهاالهيكيةيلاواعرايجلاثم

اًلجزئياتجميعبينوما..والمستوعبالمبدعبينوما

يكنشفانيستطيعمثلما.الغنيالكلمنهايتكونالتي

عملهخلالمن(الواقعي)و(الاتساني)الفذانوذ

الكمثففيالممكنةالوسائلجميعلذلكمس!ندماالفني

عملههوابداعيكانعكاص(الانسائوصده)معنىعن

اماميضعانبدورهيستطيعالفنيوالنلقد.الفني

والمؤرخ(والجمهور،الغنيللعملاًلمستوعبلالمشاهد

فريباوبعيدمنالغنيبالعملعلاقةلهمنوكلالغني

موضوعيةبكلالقنيةالظاهرةعلىللحكماللازمةالمصادر

.وصدف

ثقاف!يانجازهواثفنيالنقدفانوباختصار

فابلاموضوعاالفنيةالظلارةمنيجعلانيستطعح

كنقد.قبلمنهاموضوعيةحربصورةهتقييم

عادةينسبوفكريماديكطرجالفنيالعملكانولما

درجفقداستهلاكهقبلالقنيللانجازكمؤلفالقنانالى
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بصلإعم

جم!ثسا!عمحهنىآ

شخحصىخهمنمهمةجوانباو)الفناتاتخاذعلىالنقد

!ضعينى،.للنقدموخعوعا(اغنيابانجازوالعلاقةذات

مجاقفيوالبحثالدراسةفيالتخصحسانواعبثتى

الاجصعلىمستعياةوسواهاوالفلسفةالعلوم

الانجثماعوعلمواقربةواقاريخبالسيكولوجيا

شتحسادوالا!الفيزياءوالرياصبلوجياوالفيلو

المختلفة.المعرفةفروعوبافيالجمالوعلموالجفرافيا

ءثقافتتياًن!تضدالنللثقافةبدفلاهناومن

.اختصاصثقافةهيمثلماالسيكلويدية

النقد-هـوطنحدداناًخيرانستطيع،وهقذا

يلي:3صاالتحديدهذافي،جازاذاالفني

الفني:النقدشروظ-؟

اعملا)هوالفنيللنقدالرئيسيالوضوعان-إ

مهماجزءاتؤلفدراستهفانالفناناما.نفسه(الفني

عناص!منأساسياعنصراباعتباره.النقديهالعرفةمن

عننفسهالشيءهذايقالانويثكن.الغنيالابداع

ما.حدالىالمماهد

كلاهص،،العامةوالثقافةالنقديةالثقافة-ب

الناقديعينانلانهماالغنيالنقدعواملمنمهمعامل

واكتشافالفنيالعملتحليلعلى(نقدهفيكفنان)

فيالتحليليالمنهجاهميةهناومن.الجماليةقيمه

راياوانطباعمجردالنقديصبحدونهومن.النقد

تأريخياًوايديولوجيفكرمجرديكنلمانشخصي

لهابدلاالنقديةفةالثقلانكما.فلسفياوقياسنياو

مهمته.فيالناقدتؤهللكيتطبيقيةثقلفةتكونان



هيالفنيالنقدعمليةفيالاساسيةالايقلعية-%

حيادهبلالناقدتحيزعلىتعتمدلا.سكونيةايقاعية

الىالناقدحكم(ذاتية)يحتمللاوالنقد.النقدفي

الحكمموضوعيةيحتمللاانهكما،بالراىالتعسفحد

منلهبدفلاهناومن.الخاصرأيهمصادرةحدالى

كهذهورؤية.الفنيالعملفيهاىير!نقديةرؤية)

وتوضيحوتعميىتأملولسيلةتكونانمنلهامناصلا

فالرؤية.الفنيللفكرتبريرولسيلةلاالفنيللعمل

وجسزءانفسهللنقدالمدخلتظلالفنيةكالرؤيةالنقدية

..منه

انساني:منظورمنالفنيالناقدوظيفة-3

فهمنلعلىكبيرحدالىالفنيالنقدتعريفيمتمد

ظاهرةالعامبمعناهفهو.عموماالفنيالعمللحجم

(الذات)بينماالجدليةالعلاقةتحددهاثقافيةانسانية

نافهممنلنابدلاالمجالهذاوفي.(المحيطلو

العالمنحومتجهةتظلالاصلفيالانسانيةالذات

الوجودمساهمةيحققانماالاتجاههذاوانالخارجي

فهو.العالمفىللذاتالح!ى-والجسديالمادي

ظاهر!11فلحفةتقولكماللادراكالحقيقيالمنطلق

حقيقته-فيالادراكانعلى.لميرلوبونتي"الادراك

الخارجيالعالمالىالداخليالمعنىايصالبمعنىيعد

الح!يالوجوداناي:ذلكمنالضدعلىهوبل

المعنىعنيعبرالذيهوالعالمفيللذاترالجسدي

الفتيالعملفانالاساسهذاوعلى.للادراكالداخلي

الصالافكارايصالوسيلةهولشاخرىلغةواية

بلةالممنىبهذاافكارمنهناكلشاذ.الآخرين

ال!لوكذلك،لمالعلفيالذاتوجودعنتعبيروسيلة

كالفناناذنالغنيفالناقد.الفنيللنقدبالنسبة

امامالمثولفي(اذخاصطرازه)يكتشفوكالمشاهد

هـذاولكن.الفنيالعملعبرالعالمفيبلالعالم

انطباعا،نقدا،فنا)بصيغتهالم!ثروطالاكتشاف

العالمفيمقروءةظاهرةسيصبحماسرعلن(...الخ

للاكتشافقابلموضوعالىويستحيلالخارجى

والانسانالفنانالانسان...جديدمنبدورهالانسلئي

معا.المشاهد

يتغرعالخارجيالعالمنحواتجادـالنافدانعلى

اساسيةكظاهرة(الغنيالعمللنحواتجاهاكونهالى

.(المثاهد)و(الغنان)نحوثم

انسانالىالفنيالعملننسباناعتدنالقد

.(الغنان)هوالفنيالطرحايجابيةفيمتخصص

زمابا،الانسانىالتعبيرانتشارمراحلمدىوعلى

لدىمختلفةفنونبوجودنعترفاننستطيع،ومكانيا

!ا:الانسان

فن)أيالانسانلنموالاولىالمراحلفنون-ا

الخاريالمستوىعندذلكيوازيوماالاطفال

.(البدائيةكالفنون

الثقافيةالفنونمثلالسويةالمراحلفنون-2

والفنون!البناءوفيوالنحتكالرسمالجميلةاي)

والفولكلور(الساذجالفن)ا)فطريكالفنالشعبية

التطبيقية.والفنون(المأثوراتفنل

والعبيطينالمجانينكفئ)الاستثنائيةالفنون-3

الغنالفلرقمعالقياسمعنفسهوبالمعنى،والمتخلفين

.(الاففالوفنالنسوي

باعتبارهاي،المعنىبهذااغنياالمملانعلى

للعملكمنتجللفنلنينسبغالجانبإحاديتعبيرا

معيظل،بالابداعموسوهاالانتاجهذاكانمهماالفني

يفالثانيالعامللان.كاهلغيرناقصامفهوماذلك

.(المثماهدلقبلمناستهلاكايكونانهوالفنيالعمل

الىالفنيالعملننسباننستطيعانناآخروبمعنى

الشانفالطرهنباعتبارالفناالى.المثاكلـدكمانسثنا

بدلاانهذلكومعنى.الفنيالعملفيهيستكملالذى

(؟للمجتمعالفنانامللفنالغنانلهلنتساءلأنمن

بينالصلةهذهيناكرالذيالتقليدىالسؤالوهو

هل:اليومنتساءلأنلنايحقثوالمثاهدالفنان

كانالفناناذاانهذلك،؟(للمشاهدهو؟مللفنانالفنل

فانالفنيالمملانتاجفيالمتخصصالانسانهو

متعته!)انتاجتلقائيايمارسالذيالانسانهوالمثاهد

ناهوكلههذامنوالاكثر.الفنيالعملتذوقعند

هـنيجعلالراهنللعصسوالثقافيالتكنولوجيالتطور

والمث!ساهدالفتانبينمامتواص!لةكةثرالفنيالعمل

(حضورا)وجانبمن(اقتراحا)الفنيحبححيث

واحدكلقبلمنايجابيطرحانه.آخرجانبمن

يلي:بمانقوللماولنتمثل.السواءعلىمنهما

الاطفالورسومالفنياثمد

حتىعلميندنمن)الاففلللرسومفبالنسبة

بسيوني:محمودد.راجع:المبكرالبلوغنهاية

العملاعتباريمكنلا(57ص،الاطفالسيكولوجية

بالمراحلمثروطاويظل،الطفلينجزهانتاجمجردالفني

جورجاوكرشستيزمثلالفنيونالمربونيقترحهاالتي

تملنسونلدىفأكثراكعرالوضوعتبلوركمااو.روما

البسيونيأوهربرتريدأوسوللياولونفلدأوتشزك!و

الاطفللفنانذلك.الخادمسعدأوخمشحمدياو

فنيةمنهااكثرتربويةظاهرةعادةبظلللمربينبالنسسبة

سدىتعكسواًخلاقيةثقافيةوسائلفهي.جماليةاو

المتنوعسةمقدراتهملنموومقاييسرالاطفالقابليات

الرسمبظاهرةلاقةالصذاتالسيكولوجيةوحياتهم
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ر"بدشهو،الفنيبالممنى،الاطفالرسومتذوقل!-ن.باليد

الانساني.العالمهذاتقييمفيالمعث!،هدقبلمنمحاولة

هذاثوجوددـالطفوليةمرحلةلمكانمهما،انسانفلكل

نفسها.المرحلةيقطعيزاللامشاهدتهعنديكنلماذا

المشاهديساهمالاترى:نتساءلأنلنايحقهنامن

وسومهعبرماطفلانسانيةتقييمفيبآخراوبشكل

اخروبمعنى؟عند.منالرسومهذهيتماًنوفيبل

تمثلرسوماالاطفالرسومباعتبارنكتفيانلنايحعتهل

خلالمنالاتذوقهاعننحيدفلافحسبمعينةمرحلة

عتناباستطلانأم(للنقدالقياليفقالمعيارو)الاطارهذا

لكيوالتذكرالتذوقفيالس!بقةبخبراتنالشاهمأن

أعمالمجردتعدلملانهاالرسومهذهفيالمتعةنكتشف

حقيقيةانسانيةخبراتبلنعتقدكنلكماهتكاملةغير

نفوسنا؟فىاكتشافهانعيدثم،الحالواقعهوكما

علىالحكمفيالفنيالنقددورسيكونهاذاوهنا

نايستطيعجسراسيصبحشكبلاانه؟الاطفالرسوم

هووهذا.قابلياتهيكتشفانبعدالفنانالطفلميقو

بينماجسرايضاولكنه.القياسيالناقداوالمربيدور

والناقدالمربيدورهووهذا،والمث!اهدالاطفالقى

الطلاب!.المجتمعفي(الاكثريةلالأسوياءتوعيةفي

مناكثرهوالاطفالرسومازاءالغنيالناقداناي

القياسيالنقدليتجاوزانعليهاناذ.الفنيالمربي

النقد)الىللتربيةمجالاالنقدمنيتخذحينمل(التربوي

الاطفالفنمتوخيا(الشخصيأوالغلسغيأوالتاريخي

التعبيرمنالنوعهذاتذوقفيالجمهورلخدمةمجالا

فان،وباختصار.التربويةبنيتهعنالنظربغصزالغني

هواذالتربويةالقيماطارخسارجيظلالفنيالناقد

الىبالاضافةوالجماليةالفنيةالقيمحسابيحسب

لوحدها.التربويةالقيم

الجمهورخدمةفيالناقددورفان"وبالمقابل

لفىتبالنسبة،الفنانخدمةفيأيضايوضعانيمكن

فالمعنى.الحضاريةقيمتهبصددوذلك،الاطفال

المستمرةالآثاريةالاكتشافاتبعدالمعاصرللفنا،نساني

والتربيةالنفسعلمخاصة،الانسانيةالعلوموتطور

عمرمنالطفولةمرحلةعلىيشتمل،الاجتماعوعلم

هناومن.التاليةالاخرىالمراحليخصمثلماالانسان

القرنمطلعمنذالحديثالفقيتطورانمغزاهلهمافلن

بالذاتالاطفالرسومتأثيراتمتضمنا،العثرين

المعفىلان(فيهدوبوجان-هارتونج-بيكاتول

المرحلةهذهيتجاهلأنيمكنهلاالفنفيالانساني

الانساني.التطوومراحلمنالجوهرية

آخرندركاننستطيعهذهالنظرزاويةومق

البداليللفناوالاطفاللفنيكونانيمكنلماذاالامر

بالفنونالمسماةالفنونغيرالاخرىالانواعشتىأو

اقيمثمةانذلك.المعاصرةالنقديةالاهميةالجميلة
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بالنى،تديجدرالمختلفهاهـكونامنف!تاكلخحاصة

اك-قديةالرؤية؟بعادتؤلفبمجموعخالانخسااكتثسافهـ،

الانسانية.

أهميةعنالحديثسياقضمنفنقولنعود

الفنيالعملإن:والمحيطالذاتبينالجديةالعلاقة

(الذاتجانب)الفنلنبينمايجمعايجابيطرحهو

منحالبأيةيمكقولا.(المحيطجانب!والجمهور

وألوحدهالفنانهوواحدلجانبننسبهانالاحوال

وهنا.بينهمافيمامتداخلةفالاواصر،لوحدهالجمهور

نااذ.المشاهدينمنكجزءلا،الفنيالناقددوريثرز

أحيانا.لفنهالناقدبمهمةيقومانبدورهالفنانعلى

للنظرةوالمعمقالمتفحصبدوريقومفنهفيكفنانبل

بذلكيقوموهو.فحسبالفنيالعملفيالانعانية

ممثىلايظلانه.السواءعلىوالفنانالمشاهدلحساب

يتقدمانفيرصيدهفهوبذاته(الفنيالعمل)لجانب

علىالضوءتلقيالتيالوسيلةهوالناقد)للاخرين

فياي،هناتكمنالناقدوانسانية(الفنيالعملطبيعة

يوازنانعليهلان،موضوعيةبكلالفنيللحملتقديمه

نحويتجهكانسان(الذاتعالملالىمنتسباكونهبين

الفنيالعمللشيئيةكممثل)المحيطعالموبينالمحيط

علىان:وألسن.(الفنانعالمنحوالمتجهوالمشاهد

كمشاهداحاديميموقفهمنينسلخانالفنيالناقد

يضقان..نفسهاالفنيةالظاهرةموقففيليكون

.والجمهورالفنانبينماالوجودفيحياده

:بالجمهورالفنانوصلةالفنيالعملعناعرس؟

الفني،النقدموضوعهوالفنبئالحملكاناذا

الموضوعي،موقفهالفنيللناقدكانواذا؟عنامرهفما

الوقف؟هذاحقيقةهيفما،وا)واقعيئالانساني

ناالواضحمنفانالاولللسؤالبالنسبةاما

ذاتعنمنفصل.البنيةماديكوجودالفنيالعمل

واالمرليةالظاهرةوهوالمحيطفييسشقرلكيالفنان

نوعينمنيتالفانه.المقروءةاوالمسموعةأوالملموسة

المضمونيةالعناصرجهةمناولافهناك.العناصرمن

يحققهانارادماوكلمنهوالمغزىكالموضوع(المحتوى)

بالمحيط.التقائهحصيلةهوانسائيهنوجود(الفنان)

الانسانيالمضمونصانبالضقادبعضيدرجوقد)

واقتصاديواجتماعيوجنسنى،بايولوجىوجودبشكل

أيضاهثاكولكن.(الانسانيةالحياةجوانبمن..الخ

للعملالماديالكياناًي،البنية)أوالشكليةالعناصر

خلالهاومنالزمانيوالسياقامانيةالابعادمثل(الفني

والمسافةوالشكلوالخطاللونمملالتفصيليةالج!وانب

...الخوالضوءوالحركةاللونيةوالدرجة



متداخلامزيجااذنيكونانبدلافنيعملأيان

المرءيستطيعبحيثوالشكليةالمضمونيةالعناصرمن

النقديةوظيفتهفيوالناف.التداخلهذايكتشفان

بينالحقيقيةالصلةيضدانيحاولالذيوحع!هو

العناعر.هذه

الابعلدمنعالمشيءكلقبلهوعملايان

ولكن.(..الخاربعة،ابعادثلاثة.بعدانلالمكانية

(معمار-نحت-هسم)الابعاديالتشكيليالمظهرهذا

الضنان).فيهالانسانحخسورعنيعترانيستطيع

يتراوححضورا(يشاهدحينماوالمشاهديرسمحينما

مثلاالانطباعيةاللوحةفزمان.والمجردالنسبيبينما

الفنانيعبرحيث،(النسبية)الراهنةاللحظةهو

لحظةفيواللونبالحركةالعامانطباعهعنالانطباعى

فهومثلاسيزانيرسمهاالتياللوحةزماناما.معينة

عناختزالهسيزانيعبرحيث."اللحظاتاستمراريةال

ويديهالهندسيةالاشكالخلالمنللمرئياتالثامل

وحرارتهوحياتهوحوهبالانسانيذكرماكلويختفيل

الانطباعيوناحبهاالتيالميزاتوتختفيتالحيوية

وجواالشمسىتضيئهلاعالماسيزانبهاويستبدل

فيتسبحالاشياءفيهتجد:الانساننطاقعنخارجا

-(مديا!بعالماكونهبمعنى)/لهزمانلاعالم
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زمانانعلى.(للفنالراهنةالازمةزالوسشهـ:هيلديه

الفنات.لرمديازملنا9ـيطلبدورتجريديةلوحة؟ية

زمانة،عنبواسطتهاليعئراللغويةمفرداتهيكسشف

ويعيشهايشاهدهاالتياللوحةزمانيكتثعفوالمشاهد

العملعنا!!منهماكليتأملكيفولكن.بمواصفاتها

التي(الشكلية)البنيويةالوثراتيلتتنطلمهواذاالفثي

علىالسهـحستستوعبانهاأمضمونيةموثراتأيضلهي

اللونية.ودرجاتها.واشكالهاطألوانهالللوحةاماني

الاجزاءمتناسقمرئياعالمايجسذدأنثنهمنماكله

للعملالثخصيالاسلوبيؤلفهعامنسقخلالمن

اًيضاهوالماديالوجودذاالمرئيالعالمهذاولكن،الفني

ورمو:وعواطفمعانعن..مامخنمونعنتعبير

ناحاولالذيالفنلنخلالهامنيلتفي،واحاسات

الذيوالمثاهد،الفنيالعملخلالهومضمونهيعيش

الفني.العملخلالهومضمونهيعيشانأيضاحاول

المرئيللعالم(فهمهلمنيتخذكاناذاالفنانانعلى

المشاهدفانالفنيةاللوحةلرسموسيلةاياهتأملهو

يفيحففهانالفنانارادلماايضا(فهمه)منسيتخذ

الفنانعنمنفصلكعالمللوحة(تامله)ثماللوحة

والمشاهدالفنانمنكلاانوالواقع.للتذوقوسيلة

العملكنهالىالوصولفيأسا-يينعامليناماميظلان

هما:العاملانوهذان.الفني

لذاته.(كىء)المحطامالعا-ا

ومنالشيءهذاوراءيكمنالذيالانسان-2

خلاله.

الانسانذلكخلالمنبهيحيطمايرلسمفالفنان

عنالمفصولةاللوحةيشاهدوالمشاهد،(الجمهور)

.الفنانخلالهاومناللوحةفهماذنيريدفهو.الفنان

الفني(النننديكنلمان)التقليديالتذوقانبل

فهمهووتننويمهمشاهدتهيمكنماغايةانيفترض

الفنانباعتبار،فحسمبعنهيعترانالفنانارادما

.الفنانهذاهوواحدجانبعنصادرايكونأنبدلا

فيثانويايصبحأنالاالحالةهذهفيالمثاهددوروما

الموقف()هذامثلفانوبالطبع.الفنيالعملتلفي

نابعد،عصرهاانننضىلفيمانعكاسايكونانيعدولا

العملففدانوبعدقبلمنانسانيةاكثرالعصراصبح

،(اقتراحاليصبحمي(كتعبير)ومغزاهمهمتهالفنى

.والجمهورالفنانبينمامثتركا(اكتشافالوبالتالى

لانالاولمنانسانيةأكثرهوالثانيالوقفهذاان

الفنر،العملالىالتوصلفيسلبيلفيهيضللنالجمهور

حنعه.فيايجابيايصبحبل

كمحلل!)الامرآخرالناقددوريتضحوهكذا

خلاأ!منالنقديةبمهمتهسيقسوملانهةالفنيللعمل

التاليةالعوامل

لذاتهالعملاي:(الععي)المحيطالعالم-ا

.الجزءفيالكلالمحيطانعكاسوهدى

لظهوروالمقترحالمساهمالفنان،نالانس-؟

الفني.العحل

العملىفلهورفيالس،هم،المشاهدالانان-3

معا.ومثاهدتهالفني

الففي:النقداعتبارات-5

الفنيللننندالاسيةاعتباراتفثمةهناومن

.(الثيئيئالمحيطلمالعل)أوثالفنيالعملبخحوس

يلي:كماوهي

تراكميبناءهوفنيعملاياًنسا

الاساسهذاعلىتحليلهمنلنابدلاثتنافيسياق)

الفنونفيالتطورراجع).!بسواءسواءكالعلم

.(53-9كمر3جمونروتوماس

فهو.عمرهلطبيعةيخضعفنيعملايان-2

،(ا!كهاريالع!رطراز)الخاعيالنسقانيانعكاس

الانسانيقفالمسوان.ارصدعبرا!نسانولموقف

يتصف(ينالصضالننرنمنالثانياشنصف!المعاصر



حضارتنسااناذثالعصهسلثئرازالاسالىاهيكلابكونه

تحلوهيعلميةتصنيعيةحمسارةهيالراهنة

ذلكخلالفيولكنهااليدويةلةالآمحلالتكنواوجيا

خلقفىتتركزرؤيتهاان.الانسانيالعبءمنتزبد

الحقيقةمحلداخليةنفلذةرؤيةفيهتحلجديدعللم

زخمالىبحاجةفانهاهناومن.الساذجةالخارجية

قبا!ذيمن؟كثرانسانيةصاقاتوالىهائلانساني

الانس!انيبالوجودبلالمبالتسالى*ن!عانيبالوجودتقنعلا

اليهيطمحمابينالتناقضاصبحوهكذا.المبانترغير

تتحققوبسببه،يكونمااوسععلىلحققهوماالانسان

شكلعلىالانسانيةوالتجاوزالرفضحالاتجميع

شاهدبراينستشهدأنويكفينل.ومغلمراتثورات

فهو.الفضاءانسان:المعاصسالانسانطاقاتعلىعدل

بتعيينلاملزمانذاك7اصبح":الملاحمهمةعنيقول

يركبوأنبل،وحسبصحيحاتعييناالمؤشهـاتدلائل

كلفيسابفاعليهاحرصلالتىالجديدةالمعلومات

إلمنفس"يداشدضبطاولياعامرانايتطلباهذو.احدو

.(الفضاءنفسسعلم:ليبيديفغاغارين:3!ص)

فيالحديثالفنانمحلولاتكلاننجدهنامن

عال"خلقفيتتركزالصثرينالقرنمنالثانياحمنحمفا

النقيضعلىبل،الطبيعيبالمبدأالاخذدونماول!تجديد

يقولوكما.والحقيقيالانسانيالتعبيربمبداتأخذ

ضرورةلا":بيكاسوتكعيبيةعنغاروديروجيه

عليهالتدليلهوفللمطلوب،الثيءمظاهركلاضسجيل

اءشاملانسافيتدليلبصددصناونحن..محاكاتهلا

نأونستطيعواحدآنفيوالنفسيالتشكيليجانباه

:غاروديروجيه:4اص)"الاشكالنوايانسميه

يكتشفأنالناقدعلىفانوهكذا.(ضفافبلاواقعية

نفسه.الفنيوالعملانعصرطرازبينماالصلة

بنية(اوكيان)هوفنيعمسلايان-3

يلرسانالناقدعلىانآخربمعنى.المنشاتكنولوجية

موضوعهيلرسان..الفنيالعملمن!تقنيالحافب

ثقفيةكظلارةيعرسهانقبلماديةكظاهرةالنقدي

الوسائلعلىيعتمدالاحوالجميعفيلانه.اجتماعيةاو

تحقيقفىمشاهداامكانفنلناالانساناليهايلجأالتي

نقلوسيلهكونهمناكرانه.الفنيالصملوجوددـعتر

للاعلإموسيلةاو(ثقافية3ظاهرباعتبارد)لا،فكار

ظاهرةباعتباره)الجماهيرومخاطبةالاجتماعى

الانسانيةالذاتلالتقاءمظهربنيتهبحكمانه.!اجتماعية

ومن.(معامحيطية-نيةانسلظاهرةفهولبالمحيط

وانسانيةالفنانانساثية:انسانيتعبيرفغوالمنظورهذا

والجمهورالفنانمنكليتعارضمابمقدارا*.الجمهور

عندءيلتقيانماوبمقدار.الفنيالعملفيوجودهما

تذوبالتيالجديدةالتكنولوجيةالوسائطباختراخاي)

العمليتحقق(اسجمهورواالفنانبيئالحدودخلالهامن

السببلهذاوهي،بالاساسماديةبنيةاذنفهو.الفني

يختطهااخرىفيةوثقلاجتماعيةأبعادعنلناتعبرأيضا

فيها.الانسانيالوجود

هواخيرامنافبالنسبةفنيعملايان-،

ومداها.واقعيتههمعنىهناومنموقفعنتعبير

يحاولبحيثالغنيالعملفي(الابداع)لعنصرماولعل

(جديدةلغويةمفردات)لنايقدمانالفنلنخلالهمن

انسانيايكونانفيالفنان(حرية)لجدوىمبرراكبر

انسانيةاناذ.واقعيفهوانسانيولانهل.موقفهفي

بحكمفالفن.ذاتيةانسانيةتكونأنيحغلاالفنان

الفنانفيهايشترك(واقعية)ظساهرةهوتكوينه

الحديثالفنمشكلة"انذلك.(أجمعومحيطه

الارتدادصثكلةهيليست-ميرلوبونتييقولفيما-

مثعكلةهيبل،الفردالىالعودةمشكلةاًوالذاتالى

الاستعانةدونوالجمهورالفنلنبينالتواصلتحقيق

حواسناعلىيكونلاقبلمنمحددةسابقةبطبيعة

الفنانينقلكيفاعني:عندهانتلاقىأنسوىجميعا

اخصهوالذيالجزليذلكخلالمننفسهالكلئي

:المعاصسالفكرفيالفنفلسفة:؟18صل"خصائصه

ومعنى.(ميرلوبونتيعنالنص-ابراهيمزكريادكتور

موقفعنيعترالذيوهو،الواقمىالفنانذلك

هو.موقفهيعتبرهانائسلنأييستطيع،نيانسل

الآخردنيمثلاندونبالذاتانسانايخصمافانوالا

الانسانيةهوفالواقع..الواقعيمثلأنيمكنلا

.جمعاء

بغداد
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