
 2022بريل ا (                                                     4دد خاص )ع –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 
 تصميم( " –كنولوجيا ت –الحضارية في ظل األلفية الثالثة )تراث " التحديات 

DOI:  10.21608/mjaf.2021.93254.2475                                                                                                         734 

التقدم التكنولوجي في األلفية الثالثة وأثره على التحوالت الفنية في مجال الرسم 

 والتصوير

Technological progress in the third millennium and its impact on artistic 

transformations in the field of drawing and painting. 

 وديعة بنت عبدهللا بوكر /د.أ

 جامعة جدة. -كلية التصاميم والفنون أستاذ الرسم والتصوير بقسم الرسم والفنون

Prof. Wadiah Biker 
Professor of Drawing and Painting, Department of Painting and Arts, College of Designs 

and Arts, University of Jeddah. 

waboker@uj.edu.sa 

 الملخص

يتناول هذا البحث أثر التقدم التكنولوجي على التحوالت الفنية في مجال الرسم والتصوير من حيث األسلوب والخامة وطرق 

اآلداء المستحدثة. كذلك تقديم محتوى معرفي متقدم ويواكب األلفية الثالثة من حيث نسبة التقدم في شتى مجاالت الفن، خاصة 

ساليب العدة التي اتبعها فنانو هذه الفترة في التنفيذ، وبإيجاز يمكن القول إن مجال الرسم والتصوير وسيتم عرض األ

التكنولوجيا هي المعرفة المجردة. ويمكن أن تكون متضمنة اآلالت وأجهزة الكمبيوتر التي يعمل عليها االنسان. وتتحدد 

ثالثة أثر وفاعلية في مجال الرسم والتصوير؟ مشكلة البحث في التساؤل التالي هل للتقدم التكنولوجي الحاصل في األلفية ال

ويتحدد الفرض في: وجود أثر فاعل جداً للتقدم التكنولوجي الحاصل في األلفية الثالثة، وذو أثر إيجابي للتحوالت الفنية في 

األلفية الثالثة مجال الرسم والتصوير. وتكمن أهمية البحث في المعرفة والعمل على االستفادة من حجم التقدم التكنولوجي في 

على التحوالت الفنية في مجال الرسم والتصوير بالنسبة للفنانين خاصة. واالستفادة السريعة كنتيجة للمجتمع بجميع فئاته 

طالب، أفراد، المهتمين بالفن. الخ.  ويهدف البحث الى: الحصول على أدوات التقدم التكنولوجي الحديثة ومعرفة أثرها على 

في مجال الرسم والتصوير لالستفادة والتطوير. وحدود البحث الزمانية هي األلفية الثالثة والحدود الموضوعية التحوالت الفنية 

عالميا ومحليا ما تناولته أعمال الفنانين وكان ضمن مجال البحث الحالي. ومنهجية البحث هو المنهج التاريخي و الوصفي 

لفية الثالثة للتقدم التكنولوجي وأثره على التحوالت الفنية في مجال الرسم و التحليلي. من حيث جمع المعلومات المتعلقة باأل

والتصوير. وأخيرا النتائج: أثرت التكنولوجيا تأثير مباشر على المجاالت الفنية وبشكل ملحوظ، وخاصة في مجال الرسم 

وات العصر بينما ال نتناسى الفن والتصوير. حيث تنوعت الرؤى الفنية. والتوصيات: يمكن ممارسة التقنيات والعمل بأد

 الخالص. الموجود في المتاحف العالمية

 الكلمات المفتاحية :

 التقدم التکنولوجي ، األلفية الثالثة ، التحوالت الفنية ، مجال الرسم والتصوير 

Abstract:  

This research is discussing the effect of technological progress on the artistic transformation in 

the field of painting and drawing regarding the technique, materials and modernized methods 

of performance. Also introduction of advanced knowledge content that copes with the 3rd 

millennium from the percent of development in all various fields of art, in particular the field 

of drawing and painting. Many of the techniques that have been followed by artists of this period 

mailto:waboker@uj.edu.sa
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will be displayed. In brief we can tell that technology is the absolute knowledge and it can 

include machinery and computer devices that humans are using. 

The research problem is located in the coming question: 

Does the technological progress in the 3rd millennium has any effect and influence on the field 

of drawing and painting? 

The research hypothesis is determined in: the presence of a very effective influence of the 

technological progress that is taking place in the 3rd millennium, and it has a positive effect on 

the artistic transformation in the field of painting and illustration. 

The research importance is in the knowledge and the benefit from the huge technological 

development in the 3rd millennium on the art transformations for artists in particular and those 

who cares about art, etc. 

The research is aiming for getting the modern tools of technological progress and knowing their 

effect on the artistic transformation in both fields of painting and illustration for benefit and 

development. 

The research limits: 

Spatial limits: the third millennium. 

Subjective limits: globally and locally, what was handled by artworks of artists and were among 

the field of the current search paper. 

The research methodology: 

The historical, descriptive and analytical methodologies. From collecting data regarding the 3rd 

millennium and its technological progress and its effect on artistic transformation in field of 

drawing and painting, then terms and finally the results are; 

Technology directly has affected art fields in a noticeable way, in particularly the field of 

painting and illustration as artistic visions have varied. 

Recommendations: techniques could be practiced with tools of the era as we don’t forget pure 

art present in global museums 

Keywords:  
Technological progress , third millennium ,  artistic transformations , field of drawing and 

painting 

 

 المقدمة:

فرضية أن التحول العالمي ينبع من مصدر التقدم التكنولوجي، والذي بدوره يغير هيكل األمن الدولي واالقتصاد العالمي  

والحكم المحلي عالوة على ذلك، هذا ألن التقدم التكنولوجي يحدث إلى حد كبير في خطوات مستمرة وتدريجية، وعندما يتم 

ومع ذلك، وعندما يصل أي بلد إلى مستوى معين  .اجئة أو دراماتيكية أو ثوريةمالحظتها من منظور عالمي نجدها ليست مف

يتسبب في وجود فجوة تكنولوجية بينها وبين البلدان األخرى، من الطبيعي سينتج عن ذلك تغيير ملحوظ في هيكل التحول 

من الجوانب االجتماعية أو التطبيقات وللتكنولوجيا مفهوم ومهام عدة، شملت العمليات الفيزيائية والحيوية أكثر  .العالمي

النظرية. ولها اتصال بمجاالت أهمها الطب مروراً بالزراعة والصيد وصناعات التعدين والبناء وكثير من الحرف المتنوعة، 

جيا فالتكنولوجيا كما أصبح يطلق عليها روح المعرفة، التي ال غنى لنا عنها حالًيا. وفي هذا البحث نركز على أثر التكنولو

وتنتهي  2001 يناير 1  الثالثة، والتي بدأت من األلفيةعلى تخصص الرسم والتصوير بجميع األوجه. ومن جهة أخرى نتتبع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
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من شأنها فهم ما من المرجح أن يستمر من  وخالل هذه الفترة نشاهد الدراسات المستقبلية التي 3000 . ديسمبر 31  في

ولها خططها الخاصة. ومن ضمنها المحتوى المعرفي  .مفاهيم الحياة وما الذي يمكن أن يتغير خالل هذه الفترة وما بعدها

في الذي يخدم شتى مجاالت الفن، خاصة مجال الرسم والتصوير وسيتم عرض األساليب العدة التي اتبعها فنانوا هذه الفترة 

التنفيذ.  وكما أشار عصفور بأن "العالقة المتبادلة بين العلم والفن مساحة واسعة في دراسات الباحثين الجماليين وأطروحاتهم، 

وبشكل خاص منذ فرضت تيارات الحداثة وما بعد الحداثة )المرتكزة أساًسا( على العلم أو كردة فعل له حضورهما في الفن 

والعقديين الحاليين من األلفية الثالثة، وقد تضاربت مواقف التيارات الفنية والباحثين حول الغربي طيلة القرن المنصرم 

انعكاسات العلم على الفن ما بين رؤى سلبية وأخرى إيجابية، وبشكل خاص منذ انطالقة الثورة الصناعية وعصر الحداثة 

أساسية حول ما عكسه العلم المعاصر على الفن في بتحوالته العلمية المتسارعة حتى يومنا هذا. حيث تركز الجدل بصورة 

كل من حقبتيه التكنو نووية والرقمية من تحوالت السلبية وااليجابية التي أحدثها العلم في الفن في العصور الفنية المختلفة، 

داثة وتفرعاتها كالفن بدءا بأفكار فيتاغورس العلمية في الحقبة االغريقية وتأثيرها على الفن، وانتهاء بتيارات ما بعد الح

 االنشائي التركيبي والفن الرقمي".

هل للتقدم التكنولوجي الحاصل في األلفية الثالثة أثر وفاعلية على مجال الرسم  وتتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي

 والتصوير؟

وذو أثر إيجابي للتحوالت الفنية في  : وجود أثر فاعل جداً للتقدم التكنولوجي الحاصل في األلفية الثالثة،ويتحدد الفرض في 

 مجال الرسم والتصوير.

المعرفة والعمل على االستفادة من حجم التقدم التكنولوجي في األلفية الثالثة على التحوالت الفنية  وتكمن أهمية البحث في 

فئاته طالب، وأفراد، ومهتمين  في مجال الرسم والتصوير بالنسبة للفنانين خاصة. واالستفادة السريعة كنتيجة للمجتمع بجميع

 بالفن.

الحصول على أدوات التقدم التكنولوجي الحديثة ومعرفة أثرها على التحوالت الفنية في مجال الرسم  ويهدف البحث الى:

 والتصوير لالستفادة والتطوير. 

  2021يناير  1إلى  2001يناير  1هي األلفية الثالثة. من  وحدود البحث الزمانية

 عالمًيا ومحلًيا ما تناولته أعمال الفنانين وكان ضمن مجال البحث الحالي.  الموضوعيةوالحدود 

هو المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي. من حيث جمع المعلومات المتعلقة باأللفية الثالثة  ومنهجية البحث

سم والتصوير. ومن ثم المصطلحات. وأخيرا النتائج من حيث التقدم التكنولوجي وأثره على التحوالت الفنية في مجال الر

  والتوصيات.

 وتحددت المناقشة في محورين يمكن النظر فيها للبحث الحالي:

 م.21تاريخ التحوالت الفنية في مجال الرسم والتصوير. من القرن  أوالً:

الرسم والتصوير، مع عرض لبعض أعمال الفنانين م، وأثره على مجال 21التقدم التكنولوجي في األلفية الثالثة القرن  ثانياً:

 .المهتمين بالتقنيات المعاصرة

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
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  م.21أوالً: تاريخ التحوالت الفنية في مجال الرسم والتصوير. من القرن 

ة التي ظهرت ، لذا سنقوم بسرد واستعراض فنون هذه الفترة. فاالتجاهات الفني2001يناير  1بدأ في  21حيث أن القرن ال 

ما بعد الحرب  في أواخر القرن العشرين سميت عادة بالفن الحديث، وكانت هذه الفنون نوًعا من التنفيس للفنانين في فترة

 ية من التعقيدات وقواعد الماضي القاسية. وفيها حلم الجميع بخلق حياة جديدة خال

ديدة، جوشأن كل الفنون التي ظهرت وقامت على أنقاض مدارس قديمة قرر الفنانون كسر المعايير القديمة وخلق أخرى 

 شيء.نا الفن في كل هفلجأوا الى المفهوم أكثر من االبداع. وهنا تنوع التعبير بين الفنانين في الفن والتعبير الفني واختلف 

النشر، ، بقوله إن الفن في القرن الحادي والعشرين يعد مجااًل مزدهًرا للممارسة والبحث و 1تحدث االستاذ جان روبرتسون

ديد وألهمت مما يجعله مجااًل ديناميكًيا للدراسة بشكل ال يصدق. كان للعديد من الموضوعات المهمة صدى في القرن الج

في النظريات النقدية  ثل طفرة الفن الحيوي استجابًة للبحث العلمي في علوم الحياة، والتعمقتفكيًرا جديًدا ونقاًشا علمًيا، م

اعل. وظلت المعروفة باسم الجماليات، والتي تطورت استجابًة للزيادة في الفن الذي يدعوا المشاهدين للمشاركة والتف

لقرن الحادي لتحليل الفن والثقافة البصرية في ا الموضوعات األخرى التي نوقشت كثيًرا في أواخر القرن العشرين حيوية

 والعشرين، بما في ذلك السيميائية، وما بعد الحداثة.

لتقنيات فلقد وجدُت فن القرن الحادي والعشرين عبارة عن مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد والوسائل. شملت أحدث ا

طة في األساس على اعادة المواد والعمليات التي كانت مرتب اإللكترونية، مثل التصوير الرقمي وبرامج اإلنترنت؛ وعملوا

 بالحرف اليدوية، أعيد تصورها للتعبير عن مفاهيم جديدة، وفي ظل موضوعات جديدة كذلك.

دي والعشرين( فمن السمات الرئيسية للمشهد الفني في القرن الحادي والعشرين )والعديد من قطاعات الحياة في القرن الحا

متسارع للنشاط البشري والمعلومات عبر الزمان والمكان. بمساعدة اإلنترنت ووسائل اإلعالم، والترابط ال -العولمة تأثير 

ول إلى نما الوعي بحيوية الفن المعاصر في األماكن حول العالم بشكل كبير. حيث يمكن ألي شخص لديه إمكانية الوص

لمتزايدة ساو باولو أو نيروبي. في الوقت نفسه، أضافت الحركة ا اإلنترنت متابعة التطورات في شنغهاي أو سيدني أو

التعبير الفني عما وللفنانين عبر الحدود والمحيطات إلى اختالط التأثيرات والمفردات الفنية. من هنا ظهر االختالف في الفن 

 سبقه في القرن العشرين.

 
نيويورك ، شاينمان جاك ومعرض كيف نيك من بإذن/  ،شيكاغو ؛ بقايا تركيب الخامة كيف، الفنان( 1) شكل  
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 التحوالت الحديثة في الثقافة البصرية:

يد من في القرن الحادي والعشرين، نمت الثقافة المرئية كمجال دراسي متعدد التخصصات معترف به، حيث درسته العد

لطبقة، وغيرها من الكليات الفنية، مع اتباعهم نهج متعدد األوجه لفهم كيفية توصيل الصور البصرية لبناء الهوية والجنس وا

لروحانية.. وهي القيم. مثل الطب والعلوم والسياسة وثقافة المستهلك والدين واالمجاالت االجتماعية والسياسية للمعاني و

لمرئية بتحليل األفالم جزء من المجاالت التي تقدمها دراسات الثقافة المرئية جنًبا إلى جنب مع الفن. حيث قام علماء الثقافة ا

فنون الجميلة افة الشعبية باإلضافة إلى وسائط الوالتلفزيون والروايات المصورة وتصميم األزياء واألشكال األخرى للثق

ع والتحليل النفسي الراسخة مثل الرسم، واستندوا إلى العديد من المنهجيات والنظريات، بما في ذلك السيميائية وعلم االجتما

 ونظرية االستقبال، على سبيل المثال ال الحصر.

لمثال، تبنى عدد من بين الفن الرفيع والثقافة الشعبية. فعلى سبيل ا لم يرسم معظم الفنانين المعاصرين فروًقا صارمة وكبيرة

عالجة بعض القضايا الفنانين المعاصرين التقنيات التقليدية لفن األلياف ولكنهم استخدموها إلنشاء أشكال غير تقليدية أو لم

خيًطا للتطريز على القماش بزخارف  2راالجتماعية والسياسية الحالية. ومن هذا المنطلق، استخدمت مثال الفنانة غادة عام

لنساء. فهي امتكررة لنساء..، ثم حجبت الصور المطرزة جزئًيا بضربات فرشاة رسم إيمائية. تشمل موضوعاتها التعبير عن 

ر، مع مشاركة مثال جميل على اختالط الثقافات المرئية حيث عبرت عن مجموعة التفاعالت المعقدة بين العلم والفن المعاص

للقرن الحادي VMFA 3عديد من الفنانين مع الصور واألفكار العلمية في ممارساتهم. وهناك مثال آخر ففي معرض ال

كان بعنوان والعشرين ُعرضت أعمااًل لمجموعة متنوعة من الفنانين العالميين، عكست الطبيعة الموسعة للفن المعاصر. و

-تنيات جديدة ، ففيه تم التركيز على شراء مق2014ديسمبر  19اح في االندماج )فن القرن الحادي والعشرين(، وكان االفتت

بيًرا من األعمال لفنانين أفارقة وأمريكيين من أصل أفريقي وأعمال من كتضمن عدًدا  -عرضت العديد منها ألول مرة 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك.

حركة. ال  عاصر في القرن الحادي والعشرين، بدون أسلوب مهيمن أو وسيط أوخلق التنقل والتنوع جودة متغيرة للفن الم

ع في كل من يزال الرسم والنحت والرسم والطباعة والتصوير أمًرا حيوًيا، بينما تعكس التقنيات الجديدة العمل المصنو

فمن خالل  -يد والتشكيل أو الصورة ثل التجرم -األشكال الجديدة والتقليدية. والمالحظ االبتعاد عن بعض التوجهات الفنية 

اإلضافة الى االهتمام بمفاهيم جديدة مثل الواقع االفتراضي والشبكات العالمية ٌوجد االختالف وٌوجدت النقلة النوعية في الفن، 

بالتجديد ستمرار المتجدد بالطرق المتجددة والمستحدثة لربط الثقافة باألفراد والجماعات ببعضهم البعض، وبالتالي يتم اال

الجنس  -تسعينيات المنشود والمقرون باالستمرار. عالوة على ذلك، فإن الفئات التي حددت سياسات الهوية في الثمانينيات وال

رونة، مما يعكس الطبيعة الديناميكية للثقافة المعاصرة. وفي اللوحات مأصبحت أكثر  -والعرق والجنسية والتوجه الجنسي 

 حنا إليه سابقاً.. بعض ما ألم4، 3، 2رقم 
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 م،2007. كانازاوا المعاصر، للفن والعشرين الحادي القرن متحف(: 2) شكل

 

      

 

م، وأثره على مجال الرسم والتصوير، مع عرض 21ثانياً: التقدم التكنولوجي في األلفية الثالثة القرن 

 .لبعض أعمال الفنانين المهتمين بالتقنيات المعاصرة

قليلون من رأوا في المنجزات الرقمية فنا قائم الذات، أما األغلبية، من الفنانين الذين يستعملون األدوات المادية التقليدية من 

أقالم وفرش وألوان وأصباغ، فال تزال تنكر انتماءه إلى الفن، فما هو في نظرها سوى ألعاب مسلية توهم من يتعاطاها بأنه 

ن استعمال األلوان وال مزجها ببعضها، ولكن هذا المأخذ زال منذ أن أقدم فنان تشكيلي معروف هو فنان، والحال أنه ال يحس

م، وقام بعرضها في أشهر المؤسسات المتحفية، فأضفى 2009البريطاني ديفيد هوكني على استعمال التقنيات الرقمية من 

توصل اليه التقدم التكنولوجي واستفاد منه مجال  م(. ومن آخر ما2017بذلك نوعا من الشرعية على الفن".  )العيادي، 

الرسم والتصوير هو الذكاء االصطناعي الذي اقتحم مجاالت العلوم وها هو يطرق باب الفن، المجال الذي ظّل حتى األمس 

ِتجت بواسطة القريب حصناً إلبداعات عقل اإلنسان دون غيره، حسبما اعتقد ويعتقد كثيرون. فظهرت أعمال فنية يقال إنها )اُن

 5،64الذكاء االصطناعي(. ومن هذه األمثلة اللوحات التالية، لوحة 

×  81ية. الحلم" )"امرأة وزهر -(: ميريللو. 3شكل )
 سم( وسائط مختلفة على كانفاس 100

الرسامين  .األعمال الفنية الحديثة .فن حديث
اللوحات  .المعاصرين الفنانين المعاصرين

نون فنا .XX-XXI فن .. فنانون حديثون .والرسومات
 في القرن الحادي والعشرين

وسائط مختلطة  (سم (73x92) (: خيول ميريللو صن4شكل )

األعمال الفنية  .الفن الحديث.على متن الطائرة

وحات الل .الرسامين المعاصرين الفنانين المعاصرين .الحديثة

فنانون في  .XX-XXI فن  .. فنانون حديثون .والرسومات

 القرن الحادي والعشرين
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 .االصطناعي الذكاء بواسطة رسمت لوحات(: 6،5) رقم لوحة

عمالً  120م، عرَض أكثر من 2020ولقد شهد المعرض الدولي الخامس لألعمال الفنية والعلمية ببكين خالل العام الماضي 

دة لمجال الذكاء  20فنان من أكثر من  200نحو فنياً، أبدعها  دولة. وأظهرت تلك األعمال استكشافات الفنانين المتعدِّ

االصطناعي، بما في ذلك موضوعات مثل حدود اإلدراك البشري، والنموذج الفني لالبتكار التكنولوجي واالبتكار التعاوني 

  .للتكنولوجيا والفن

ليوم، ووصول هذا الحضور إلى الفن، مستعرضاً قصة لوحة الفنان إدموند دي بيالمي الذكاء االصطناعي في حياتنا ا حضر

ألف دوالر، بوصفها أول عمل فني  432م، بمبلغ 2018بنيويورك، في أكتوبر ” كريستيز“التي بيعت في دار المزاد العلني 

ير معروف ولم ُيسمع به من قبل. فهذه اللوحة ، علماً أنها لفنان غ12أنتجه الذكاء االصطناعي وتم بيعها في مزاد علني لوحة 

ألف لوحة فنية، مرسومة بين  15أُنتجت اللوحة بواسطة خوارزمية )أو نظام رياضي( تستند إلى سلسلة بيانات، مستمدة من 

 .65القرنين الرابع عشر والعشرين

 
 االصطناعي الذكاء بواسطة بالكامل إنشاؤها تم والتي كلينجمان، ماريو للفنان أعمال(: 7) رقم لوحة

 

أعمال فنية في الرسم والتصوير من عدة تركيبات ضوئية جدارية في بيئة  ولقد ابتكرت الفنانة الرومانية المولد أديال أنديا

" وعدسات  LEDغامرة، أظهرت فيها القطع على شكل انفجارات لونية مضاءة، واستعانت في اخراج عملها بمصابيح الليد "

مكبرة ونيون فليكس، انعكس للخارج في مزيج من الفوضى اللونية التي تميزت بمزيد من التحكم. على الرغم من تكوين 

المواد المكهربة، ولكن المالحظ في التكوينات أن كل عمل مستوحى من ظاهرة من الظواهر الطبيعية. حيث تطلعت الفنانة 

اءة الحيوية، والى ذوبان الجبال الجليدية، والى األحداث الكونية عند التشكيل. لوحة رقم أنديا إلى الحياة البحرية ذات اإلض

8 - 9   
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 .انديا الفنانة اعمال(: 9 ،8) رقم لوحة

 

 
 .انديا الفنانة اعمال(: 12و 11و 10) رقم لوحة
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في معرضه شكل النور للوسائط المختلطة  Gabriel Daweوفي المكسيك أنتج الفنان المكسيكي غابرييل داوي: 

والتركيب. تركيبات قوس قزح التي تظهر على شكل أشعة ضوئية منكسرة، وهي أعمال تكونت من آالف الخيوط متعددة 

األلوان. زينت المعرض الكبير لمتحف توليدو للفنون، بتكوينات ذات ألوان زاهية متناقضة مع الظالل الغنية. اللوحات رقم 

13 - 41.7 

  
 داوي غابيريل الفنان اعمال(: 14،13) رقم لوحة

طوكيو أول مرة في حياتها، وأحبت هذه المدينة ومناظرها الملونة،  وفي اليابان في التسعينات، زارت الفنانة إيمانويل موريو

م هو تحقيق 2003فقررت االنتقال إلى هناك والعيش فيها بعد إكمال دراستها المعمارية في فرنسا، والذي حدث فعال عام 

لى تايوان. والعديد من حلمها بافتتاح االستديو الخاص بها. حيث شاركت في العمل بعدة مشاريع منها بنك وخط القطار ا

 المشاريع األخرى.

   
 موريو إيمانويل الفنانة أعمال(: 16 ،15) رقم لوحة

 

، وكانت 27الى  24 أبهرت العالم بأعمالها فهي عبارة عن مشاهد خيالية سريالية، لوحات من الفنانة تيورينا وفي بريطانيا

هي أعمال عبارة عن مزيًجا غريًبا من األفكار، فهي أعمال كما أطلق عليها غامضة ومبهجة وتتسم بالفوضى العارمة. ف

رزت بت من الصور والرسومات المتحركة. رسم وتصوير ولكنها مجسمة. بحيث يحتوي العمل في النهاية على ثالث طبقا

األلوان المائية، ومن بالوجوه النسائية بقوة في أعمالها. وكانت طريقتها في العمل هي البدء بالرسم للعناصر الفردية وتلوينها 

حد، ي واثم تقوم بقص كل من تلك العناصر، ثم تعمل على ضمها داخل مشاهد غنية ومجردة ولنها تلتقي داخل طابع مركز

بحيث تعطي عمق كبير للوحة بصورتها النهائية. وتكون متحركة أطول وقت. وعرضت اعمالها في معرض جماعي في 

 20-17م. لوحات من 2021شهر مايو 
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 تيورينا الفنانة اعمال(: 20-17) رقم لوحة

مباشرًة في نهر الدانوب، وهو مؤسسة ثقافية وتعليمية وعلمية نمساوية نشطة  Ars Electronicaيقع مركز  وفي النمسا

م. وتضم متحف المستقبل، وتركز على الروابط 1979تعمل في مجال الفنون اإلعالمية الجديدة، تأسست في مدينة لينز عام 

لمعمارية المذهلة، فالفن والعلم والتعليم بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع مما يترك انطباًعا بصرًيا من بعيد. مع هندستها ا

 22-21والتكنولوجيا مدمجان بشكل مثالي. لوحة رقم 
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 إلكترونيكا آرس مركز /لينز/  استراليا فاليو مركز(: 22،21) رقم لوحة

 

وإقامة الحفالت الموسيقية وللمركز عدة مجاالت يمكن استخدامها جميًعا لألحداث الفردية. مثل اقامة المؤتمرات والندوات. 

 24-23واستقبال االحداث. عمل مثل عروض المنتجات أو المؤتمرات الصحفية. لوحة 
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 .م2017والمجتمع، والتكنولوجيا للفنون مهرجان(: 27،26،25) رقم لوحة

 

وللمركز مهرجان سنوي، يعد مزيًجا غير عادي من التنسيقات والميزات المتنوعة. ويمكن للزوار تخصيص مسار رحلة 

Ars Electronica  الشخصية الخاصة بهم عن طريق االختيار من بين مجموعة واسعة من المؤتمرات والخطب

، لينز، النمسا(. 2017سبتمبر  11-7مسة أيام )والمعارض والحفالت الموسيقية والعروض التي تم تنظيمها على مدار خ

 للفن المعاصر. OK، ومركز Ars Electronicaتشمل أماكن هذه اللقاءات الفنية العلمية، ومركز 

   

 
 Ars Electronica(: المعارض في مهرجان 30،29،28لوحة رقم )
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 ومن الفنانين العالميين المهتمين بالتقنيات المعاصرة في مجال الرسم والتصوير: 

فة تدرس أعماله اإلبداع والثقا . ني يعتبر من الرواد في استخدام تعلم الكمبيوتر في الفنونهو فنان ألما ماريو كلينجمان .1

لحديث ، ومتحف الفن اArs Electronica واإلدراك من خالل التعلم اآللي والذكاء االصطناعي، وقد ظهرت في مهرجان

لمكتبة بنيويورك، ومتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك كذلك، ومعرض المصورين بلندن، ومركز بومبيدو. باريس وا

  .أجرى أشخاص مثل إميلي سبرات مقابلة مع كلينجمان .البريطانية

 
 اإللكتروني( (: ميموريز أوف باسرباي آي، موقع مزاد سوذبي31لوحة رقم )

 

مل على هو مبرمج الكترونيات، يعمل على استخدام الخوارزميات وتكرار مئات الصور من خالل الع رومان ليبسكي .2

، تجربته العملية إعادة العملية الحسابية مرات عديدة لعمل انتاج يختلف كل مرة، وهو من عشاق الفن والثقافة والتكنولوجيا

ة األولى في البحث عن اإللهام هو الخطو .تصال الفنان الذي بداخلك إلنشاء لوحة جديدةإبداعية بشكل مباشر يعمل على ا

لوحة فنية  سيعلمك رومان كيفية الدخول في حوار مع الفنان الذي بداخلك بالتعاون مع الذكاء االصطناعي لصنع .الرحلة

د من خالل بالمشورة المهنية واإلرشا Roman سوف يساعدك .بعد ذلك، ستأخذ الفرشاة بيدك وتبدأ عملية اإلنشاء .رائعة

 .في النهاية سينهي الرسم بشخصيته وأسلوبه .تقنيات الرسم المختلفة

 
 (: أحد تجارب الفنان رومان ليبسكي.32لوحة رقم )
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 :anna zhilyaevaآنا زيلييفا  .3

فنانة الواقع االفتراضي الفرنسية، الواقع الساحر ذو الثالث أبعاد، تستحضر فنانة الواقع االفتراضي الفرنسية آنا  آنا زيلييفا

زيلييفا، وهي ترتدي سماعة الرأس مع فرش الرسم الميكانيكية في يديها المتحركة. وهو شكل جديد للرسم يتكون من الرسم 

والرقص. وهناك العديد من أعمالها التي عمدت فيها إلى إعادة رسم لوحات  الكالسيكي والنحت والتكنولوجيا والموسيقى

 عظماء الفنانين 

 

 
 (: تجارب الفنانة آنا زيلييفا34،33لوحة رقم )

 

 :Gabriel Daweجبرائيل داوي  .4

، وارتباطها هذا الفنان في األصل من مكسيكو سيتي، عمل على انشاء عالقات خاصة للربط بين الموضة والهندسة المعمارية

اء المعقد بالحاجة البشرية إلى المأوى بجميع أشكاله وأشكاله. يتركز عمله في استكشاف المنسوجات، بهدف دراسة البن

متحدة. بعد أن عرض أعماله في الواليات المتحدة وكندا وبلجيكا والمملكة ال للجنس والهوية في بلده األصلي المكسيك. تم

الجميلة  سنوات، انتقل إلى داالس، تكساس، حيث حصل على شهادة الماجستير في الفنون 7عاش في مونتلاير، كندا لمدة 

 من جامعة تكساس في داالس. في العامين األخيرين من شهادته.
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 جارب الفنان جبرائيل داوي(: ت36،35لوحة رقم )

 

جه. سواء كنت تقوم ، تركز على الزهور في ممارستها متعددة األوOuiziالفنانة لويز جونز )سابًقا(، والمعروفة باسم .5

دية، تقوم بإنشاء جداريات خارجية شاهقة، أو نحت مطبوعات، أو استكمال جدارية داخلية، أو رسم على لوحات أكثر تقلي

ي أمريكا، فديترويت جونز بإنشاء مجموعات من األزهار الحقيقية والمتخيلة. باإلضافة إلى الرسم في مقرها الرئيسي في 

يويورك. لوحة جدارية، أعمالها منتشرة في لوس أنجلوس )مسقط رأسها( وشنغهاي ونيوزيلندا ون 40حيث أكملت أكثر من 

، نيويورك لو، تم االنتهاء منها مؤخًرا في بوفاWildflowers for Buffaloأكبر لوحة جدارية للفنان حتى اآلن، بعنوان 

 كجزء من مبادرة الفن العام في معرض ألبرايت نوكس للفنون. 
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 Ouizi(: تجارب الفنانة ويزي 38،37لوحة رقم )

 

 خاتمة:

هل يمكن التمييز بين تقنية واجبة في النطاق االحترافي وبين طريقة خاصة بهذا الفنان أو ذاك؟  وماذا عن التباين بين أساليب 

علم وأخرى مزامنة لها؟ وماذا عن عالقات الشكل والمضمون كما تتعين فوق السطح التصويري. سابقة على لحظة الت

م(.؟ لإلجابة عن هذا السؤال ظهر البحث السابق في حلته... وتم النظر في مراحل تقدم مجال الرسم 20006)داغر،

يهما. فالفرشاة واأللوان استبدلت بالخامات والتصوير في األدوات والخامات المستخدمة، فظهر لي التحول الكبير جداً في كل

االلكترونية منها الضوئية على سبيل المثال.. وتدخلت األجهزة الحديثة بجميع أنواعها في رسم لوحة فنية ذات طابع جمالي 
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اصرين من مختلف. فاختلفت أوجه المجال تماماً ولم يتبق اال األثر. صحيح انه ذو أثر إيجابي يستوعبه خاصة الفنانين المع

الشباب ألنه مصبوغ بصبغة عصرية تتماشى مع حداثة العصر. وعليه فقد اختفت رويداً رويداً اللوحة األكاديمية المرسومة 

المعلقة في المتاحف. لذا في ختام بحثي هذا أدعوا للعودة إلى اللوحة المسندية بكامل متعلقاتها، فكل أثر للتكنولوجيا أرى أنه 

و تلف دائرة الكترونية أو كسر أو عطل طارئ للكهرباء، إذن فلنحافظ على الرائع كما )أقر نيتشه ( حيث زائل بقدم برنامج أ

تبقى الصدارة للحقيقة الثابتة التي أقرر هنا أنها اللوحة التصويرية المعلقة. لهذا يمكنني القول إن فنون التقنيات المعاصرة 

اليوم في أزمة، فالرسم لم يستنفذ ضرورته بعد. ربما سيتغير، وهو أمر هي فنون مضافة وليست فنون بديلة. والفن فعال 

 م(.2014حتمي، غير أنه سيظل موجوداً. )يوسف، 

 النتائج والتوصيات

 أوالً النتائج:

ير. حيث أثرت التكنولوجيا تأثير مباشر على المجاالت الفنية وبشكل مدرك وملحوظ، وخاصة في مجال الرسم والتصو .1

 الفنية.تنوعت الرؤى 

نية الى تطورت أدوات وخامات الرسم والتصوير الى أدوات وخامات وأسطح مغايرة تماماً لما عرف في األلفية الثا .2

 أدوات تكنولوجية حديثة. فتعددت طرق صياغة العمل الفني وتنوعت المعالجات المستحدثة.

نان وعصر نولوجي نتيجة التفاعل بين الفاتجه الكثير الى التصوير بواسطة هذه األدوات وذلك مواكبة للتطور التك .3

من هنا الرقمنة. من المؤثرات تحريك الصور واضافة األصوات واإلضاءات حتى أصبحت الصورة عبارة عن ثالثة أبعاد و

   تطورت الصورة، فالفنان هو صاحب الفكرة وبقية المؤثرات مكملة للعمل الفني وهنا ظهرت الصورة االفتراضية

ميم. وعليه تم األلواح المضيئة ولمبات النيون واللمبات الملونة وتعددت ألوانها وأحجامها حسب التصتعددت األدوات ك .4

كمبيوتر وفن مستقل الدعم بالمؤثرات الفنية وبعدة وسائل وأجهزة الكترونية وبرامج محددة فنتج عنه عدة أساليب كالتصميم بال

 كفن الهولوغرام.

 ثانياً التوصيات:

لك األسس، وما تد هوية الرسم والتصوير حيث الصورة األكاديمية التقليدية. وأن الفن أساًسا قام على العمل على تأكي  .1

 زاد عليه اآلن بحكم التقدم هي آثار تكنولوجية ال تلبث أن تزول ويبقى األساس ثابًتا.

موجود في فن الخالص. اليمكن ممارسة هذه التقنيات والعمل بها ومجاراة أدوات وخامات العصر بينما ال نتناسى ال .2

 المتاحف العالمية والذي هو شاهد على أصول العمل في مجال الرسم والتصوير.

مة(، بإقامة محاولة إشباع جيل الشباب بالعمل على ما ينتمون إليه )المتخصصين في مجال الرسم والتصوير والفنون عا .3

مانع من  خامة وأدوات وصوالً للمعارض الفنية. فال المعارض وترك الفرصة لهم للعمل من خالل التكنولوجيا المعاصرة

 التجربة مع أهمية الرجوع إلى أساس اللوحة الفنية المعلقة.
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