
































































































































































































شكل (٢٣) لوحة فنية باأللوان املائية «وادي شاب» ) لوحة فنية باأللوان املائية «وادي شاب» 
للفنان «إبراهيم نور البكري».للفنان «إبراهيم نور البكري».

شكل (٢٤) لوحة فنية باأللوان املائية 
للفنان «إبراهيم البكري».

ــي اإلحســاس  ــذي ينمِّ ــر ال ــذي ينمــي اإلحســاس  التشــكيلي�، فكانــت املؤث ــر ال ــي اإلحســاس  التشــكيلي�، فكانــت املؤث ــذي ينمِّ ــر ال ِّ التشــكيلي�، فكانــت املؤث ــ� ــذي ظهــر يف أعــ�ل الفنان ــي ال ــوع البيئ ــــ�ن بالتن ــذي ظهــر يف أعــ�ل الفنان ــي ال ــوع البيئ ــذي ظهــر يف أعــ�ل الفنانــ�ــ�ن بالتن ــي ال ــوع البيئ �ــ�ن بالتن ــتزخــر ســلطنة ُع ــذي ظهــر يف أعــ�ل الفنان ــي ال ــوع البيئ ــتزخــر ســلطنة عــ�ن بالتن ــذي ظهــر يف أعــ�ل الفنان ــي ال ــوع البيئ ــ�ن بالتن ُتزخــر ســلطنة ُع
الجــ�يل لديهــم، حيــث تفاعلــوا مــع البيئــة بأســلوبهم الفنــي الخــاص فأنتجــوا أعــ�الً فنيــة متنوعــة مســتمدة موضوعاتهــا الجــ�يل لديهــم، حيــث تفاعلــوا مــع البيئــة بأســلوبهم الفنــي الخــاص فأنتجــوا أعــ�الً فنيــة متنوعــة مســتمدة موضوعاتهــا 
ُ فيهــا عــىل الطابــع الُعــ�´، وســعوا  فيهــا عــىل الطابــع العــ�´، وســعوا  فيهــا عــىل الطابــع الُعــ�´، وســعوا  �نيــة، فانتقلــوا بهــا مــن األســلوب الواقعــي إىل أســاليب جديــدة محافظــ�نيــة، فانتقلــوا بهــا مــن األســلوب الواقعــي إىل أســاليب جديــدة محافظــنيــة، فانتقلــوا بهــا مــن األســلوب الواقعــي إىل أســاليب جديــدة محافظــ� ُمــن البيئــة الُع�مــن البيئــة الع�مــن البيئــة الُع�
�ع يف األســاليب الفنيــة يف لوحاتهــم، ومــن الفنانــ�ع يف األســاليب الفنيــة يف لوحاتهــم، ومــن الفنانــ� الذيــن تناولــو البيئــة بأســاليبهم  ّإىل التجديــد واالبتــكار مــن خــالل التنــّوإىل التجديــد واالبتــكار مــن خــالل التنــوإىل التجديــد واالبتــكار مــن خــالل التنــو
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ــة املعتمــدة عــىل  ــة، واالنطباعي ــة التعبÁي ــا للواقعي ــة بانت�ئه ــه الفني ــة بانت�ل ــه الفني �ل ــز أع� ــرايف، تتمي ــز أعــ�´ ومصــور فوتوغ ــرايف، تتمي ــز أع�ــ�´ ومصــور فوتوغ ــرايف، تتمي �ــ�´ ومصــور فوتوغ ــان تشــكييل ُع ــز أعفن ــرايف، تتمي ــان تشــكييل عــ�´ ومصــور فوتوغ ــز أعفن ــرايف، تتمي ــ�´ ومصــور فوتوغ ــان تشــكييل ُع ُفن
ُ وبأســلوبه يف صياغــة بنيــة العمــل الفنــي لرســم مناظــر طبيعــة للبيئــة الُع� وبأســلوبه يف صياغــة بنيــة العمــل الفنــي لرســم مناظــر طبيعــة للبيئــة الع� وبأســلوبه يف صياغــة بنيــة العمــل الفنــي لرســم مناظــر طبيعــة للبيئــة الع وبأســلوبه يف صياغــة بنيــة العمــل الفنــي لرســم مناظــر طبيعــة للبيئــة الع�نيــة Çــا فيهــا مــن عنــارص  �تســجيل انطبــاع العــ�تســجيل انطبــاع العــ�

ــق  ــة، وف ــه اللوني ــايس يف توزيعات ــدور األس ــوء ال ــو´. وكان للض ــجام ل ــم وانس ــوازن وتناغ ــق ت ــة وف ــكلية متنوع ــردات ش ــق ومف ــة، وف ــه اللوني ــايس يف توزيعات ــدور األس ــوء ال ــو´. وكان للض ــجام ل ــم وانس ــوازن وتناغ ــق ت ــة وف ــكلية متنوع ــردات ش ومف

�«تــوازن» و «تناغــم» و «انســجام لــو´»، و كذلــك الشــفافية التــي أبعــدت أع�«تــوازن» و «تناغــم» و «انســجام لــو´»، و كذلــك الشــفافية التــي أبعــدت أع«تــوازن» و «تناغــم» و «انســجام لــو´»، و كذلــك الشــفافية التــي أبعــدت أع�لــه الفنيــة عــن اســتخدام خشــونة الفرشــاة يف 

ــة. الشــكالن (٢٣، ٢٤). ــة. الشــكالني الني ــة الُع� ــة العتســليطه الضــوء عــىل جــ�ل الطبيع ــة الع�تســليطه الضــوء عــىل جــ�ل الطبيع ــة الُع�تســليطه الضــوء عــىل جــ�ل الطبيع ُتســليطه الضــوء عــىل جــ�ل الطبيع
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�) فاســتخدم األلــوان املائيــة يف إنتــاج أع�) فاســتخدم األلــوان املائيــة يف إنتــاج أع) فاســتخدم األلــوان املائيــة يف إنتــاج أع�لــه  ُفنــان تشــكييل ُعــ�´ اســتلهم موضاعتــه مــن عنــارص الطبيعــة الصامتــة. شــكل (فنــان تشــكييل عــ�´ اســتلهم موضاعتــه مــن عنــارص الطبيعــة الصامتــة. شــكل (فنــان تشــكييل ُعــ�´ اســتلهم موضاعتــه مــن عنــارص الطبيعــة الصامتــة. شــكل (٢٥
ّــم يف إظهــار شــفافية األلــوان ونقائهــا، فعــّربــم يف إظهــار شــفافية األلــوان ونقائهــا، فعــربــم يف إظهــار شــفافية األلــوان ونقائهــا، فعــرب يف رســوماته عــن الطبيعــة الصامتــة  ــم يف إظهــار شــفافية األلــوان ونقائهــا، فعــربُّــم يف إظهــار شــفافية األلــوان ونقائهــا، فعــربالفنيــة، وامتــاز أســلوبه الفنــي بالقــدرة والتحكــم يف إظهــار شــفافية األلــوان ونقائهــا، فعــربُّــم يف إظهــار شــفافية األلــوان ونقائهــا، فعــربُّالفنيــة، وامتــاز أســلوبه الفنــي بالقــدرة والتحكُّــم يف إظهــار شــفافية األلــوان ونقائهــا، فعــربالفنيــة، وامتــاز أســلوبه الفنــي بالقــدرة والتحكــم يف إظهــار شــفافية األلــوان ونقائهــا، فعــربالفنيــة، وامتــاز أســلوبه الفنــي بالقــدرة والتحكُّ

ً انعكاســات مائيــة للصخــور عــىل الــوادي، باإلضافــة إىل خلــق تــوازن بــرصي مــن خــالل الً انعكاســات مائيــة للصخــور عــىل الــوادي، باإلضافــة إىل خلــق تــوازن بــرصي مــن خــالل الً انعكاســات مائيــة للصخــور عــىل الــوادي، باإلضافــة إىل خلــق تــوازن بــرصي مــن خــالل ً انعكاســات مائيــة للصخــور عــىل الــوادي، باإلضافــة إىل خلــق تــوازن بــرصي مــن خــالل  ّ(األشــجار، والجبــال، والســ�ء) مشــّكال(األشــجار، والجبــال، والســ�ء) مشــكال(األشــجار، والجبــال، والســ�ء) مشــّك

التوزيــع الكتــل الخــرضاء يف خلفيــة اللوحــة والكتــل الصخريــة يف مقدمتهــا، كــ� تســهم مالتوزيــع الكتــل الخــرضاء يف خلفيــة اللوحــة والكتــل الصخريــة يف مقدمتهــا، كــ� تســهم مالالمــس الجبــال يف تحقيــق الــÙاء امللمــيس 

Çــا يحقــق وحــدة العمــل الفنــي. شــكل (٢٦).
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ُفنــان تشــكييل رســم الطبيعــة الُع�فنــان تشــكييل رســم الطبيعــة الع�فنــان تشــكييل رســم الطبيعــة الُع�نيــة بأســلوب واقعــي، وبأســاليب وتقنيــات فنيــة نيــة بأســلوب واقعــي، وبأســاليب وتقنيــات فنيــة 
ــه  ــه ل ــز يف أع�ل ــة (رطــب عــىل رطــب- جــاف عــىل رطــب) وركَّ ــوان املائي ــة باألل ــز يف أع�مختلف ــة (رطــب عــىل رطــب- جــاف عــىل رطــب) وركَّ ــوان املائي ــة باألل �مختلف

�عــىل األضــواء والظــالل املمتــدة والســاقطة مــن بــ�عــىل األضــواء والظــالل املمتــدة والســاقطة مــن بــ� الجبــال واألشــجار عــىل الصخــور  الجبــال واألشــجار عــىل الصخــور 

ــراز معــاá التكويــن. شــكل (٢٧). ــاردة يف إب ــوان الب ــة لتتناغــم مــع ظــالل األل واألودي

�ويتحقــق «االتــزان» يف أع�ويتحقــق «االتــزان» يف أع�لــه الفنيــة مــن خــالل توزيــع األلــوان بصــورة متعادلــة، كــ� لــه الفنيــة مــن خــالل توزيــع األلــوان بصــورة متعادلــة، كــ� 

�يظهــر «التبايــن» اللــو´ يف أع�يظهــر «التبايــن» اللــو´ يف أع�لــه مــن خــالل اســتخدام الدرجــات اللونيــة املختلفــة. لــه مــن خــالل اســتخدام الدرجــات اللونيــة املختلفــة. 

شــكل (شــكل (٢٨).).

شكل (شكل (٢٢٦٦) مشهد من ميناء مطرح للفنان «حس� الحجري».) مشهد من ميناء مطرح للفنان «حس� الحجري».) مشهد من ميناء مطرح للفنان «حس� الحجري».) مشهد من ميناء مطرح للفنان «حس� الحجري».شكل (شكل (٢٢٥٥) منظر طبيعي  للفنان «حس� الحجري».) منظر طبيعي  للفنان «حس� الحجري».

شكل (شكل (٢٢٧٧) أضواء الصباح وادي السحä للفنان ) أضواء الصباح وادي السحä للفنان 
«فهد املعمري»

شكل (شكل (٢٢٨٨) انعكاسات مائية للفنان ) انعكاسات مائية للفنان 
«فهد املعمري»
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