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 سينوجرافيا العرض المسرحي بين الواقعية و التجريدية
Scenography of theatrical Performance between Realism and 

Abstractionism   

 أ.م.د : سهير عبد الرحيم أبو العيون

 أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة ـ قسم الديكور ـ جامعة المنيا 

 مقدمة

تعرض مفهوم السٌنوجرافٌا للكثٌر من  التغٌر والتطور طبقاً لمعطٌات العصر والتطور المتالحق للحركات 

الخلفٌة و التشكٌلٌة وتقنٌات العرض المسرحً، فبٌنما كان هذا المفهوم فً عصر اإلغرٌق ٌعبر عن زخرفة اللوحة 

المنظر المسرحً المرسوم، نجده فً فترة عصر النهضة اتجه إلى محاكاة الطبٌعٌة فً رسم الخلفٌة المنظرٌة الُمتأثرة 

بعلم المنظورالمسرحً، إلى أن جاءت الواقعٌة حٌث كان المنظر المسرحً فٌها وظٌفٌاً أي أنه ٌحاكً الزمان والمكان 

اللٌة بذلك . وفً الحقبة الحدٌثة ومع بداٌة ظهور اتجاهات الفن الحدٌث وتجارب وٌرسل للمشاهد عالمات سٌمٌولوجٌة د

التشكٌلٌٌن المضادة للواقعٌة، طفا على السطح مفهوماً جدٌداً للسٌنوجرافٌا ناسخا ماقبله من كونه زخرفاً وطارحاً رؤٌة 

 منظرٌة حدٌثة تحٌله إلى معادالً تشكٌلٌاً للنص .

والحركات واالتجاهات والمذاهب التشكٌلٌة كالدادٌة ، السرٌالٌة والتجرٌدٌة ، تحول ومع ظهور المدارس 

المنظر المسرحً أو الصورة المرئٌة إلى عنصرا رئٌسٌا فً العرض المسرحً ، منتجاً رؤٌة بصرٌة تشكٌلٌة جدٌدة 

على  -ان . فقد ساهم التكعبٌبٌون تطرح الدوافع واألحالم فً صور مرئٌة مغاٌرة للواقع ومحاكٌة للعالم الداخلً لإلنس

فً إظهار الجوانب غٌر المرئٌة من الصورة، فظهرت أعمال بٌكاسو فً المسرح الغٌة لقواعد المنظور  -سبٌل المثال 

المتعارف علٌها، ثم جاءت المدرسة التجرٌدٌة عند "بٌت موندرٌان" ، فظهر االتجاه نحو معالجة الشكل بتحوٌره ثم إعادة 

حوٌله ثانًٌة إلى أن ٌصل إلى صورة تشكٌلٌة جدٌدة ال تمت لألصل ولكنها تدل على جوهره . ومن هنا تحول تركٌبه و ت

مفهوم السٌنوغرافٌا إلى ما ٌشبه لغة التشكٌل فً الفراغ المسرحً. وقد ساعد على ذلك التقدم التقنً لوسائل اإلضاءة 

ري مفهوما جدٌدا للسٌنوجرافٌا وهو ما سوف ٌتم تناوله وحركة الخشبة المسرحٌة ،  لٌطفو بذلك على السطح مرة أخ

بالبحث فً الفترة الزمنٌة ما بٌن الواقعٌة والتجرٌدٌة من مراوغة لهذا المصطلح بٌن االختفاء والظهور وعالقته التً ال 

 تنفصل عن الفن التشكٌلً و جمٌع وسائل وعناصر العرض المسرحً .

 مجموعة التساؤالت التالٌة :تنحصر مشكلة البحث فى : مشكلة البحث

ما مدى استفادة  المصمم السٌنوجرافً من الفن التشكٌلً فً معالجاته التشكٌلٌة للعروض المسرحٌة  

 المختلفة؟ 

 ما مدى تطور مفهوم السٌنوجرافٌا ما بٌن المذهب الواقعٌة والمذهب التجرٌدي؟  

تشكٌل الفراغ المسرحً الُمنِتج للصورة ما مدى مساهمة تطور التقنٌات المسرحٌة الحدٌثة فً تجسٌد و 

 المرئٌة؟

تكمن أهمٌة البحث فً إلقاء الضوء على تأصٌل مفهوم السٌنوجرافٌا ومدى ارتباطه بالفن التشكٌلً وما  أهمية البحث:

نتج عنه من رؤٌة جدٌدة تطورت بشكل مستمر وذلك فٌما بٌن الواقعٌة والتجرٌدٌة. كما ٌكشف البحث عن بعض األعمال 

الهامة للفنانٌن العالمٌٌن انطالقاً من االستفادة من ثورة المعلومات اإللكترونٌة ، أٌضاً ٌلقً البحث الضوء على التقنٌات 

 الحدٌثة مدى مساهتها فً إثراء خٌال المصمم )السٌنوجراف( وتجسٌد ابداعاته لخلق صورة مرئٌة على خشبة المسرح.
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ل دور الفن التشكٌلً فً صٌاغة وجدان السٌنوجراف، ومحاولة وضع ٌهدف البحث إلى توضٌح وتأصٌ هدف البحث:

تعرٌف واضح لمصطلح السٌنوجرافٌا ، ووظٌفة السٌنوجراف ذو الخلفٌة التشكٌلٌة الواعٌة بأبعاد وفراغات المسرح 

الرؤى  كما ٌهدف إلى إلقاء الضوء على التقنٌات المسرحٌة الحدٌثة وأهمٌتها فً تجسٌد .وعناصر العرض المسرحً 

 التشكٌلٌة ، ومدى استفادة المصمم  ) السٌنوجراف ( منها إلثراء الصورة المرئٌة للعرض المسرحً . 

 ٌتخذ البحث المنهج الوصفى المقارن لتحلٌل الصورة المرئٌة لعروض المسرح الواقعً والتجرٌدي . البحث: منهج

السٌنوجرافٌا نتٌجة تأثره باتجاهات وأسالٌب الفن التشكٌلً تنحصر فرضٌات البحث فً  تطور مفهوم  فرضيات البحث: 

 ، مع تنوع المعالجات التشكٌلٌة للعروض المسرحٌة وفق المدارس واالتجاهات التشكٌلٌة المختلفة .

 


