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ملخص البحث
فی ظل الثورة التکنولوجیة أصبح االبداع هو أساس أى عمل فنی مما أدى إلی البحث عن أفکار غیر تقلیدیة تکسر جمیع
القیود المتسلسلة حول مفهوم االعالن بشکله البسیط المتعارف علیه لیخرج من هذا النمط إلی أنماط أخری صادمة عند
استیعاب المتلقی لها لتحقق الهدف المرجو منها ببعض المجهود الذهنی بإستغالل جمیع ما هو فی البیئة محیط بنا وببعض
أنواع الفنون التی ظهرت ما بعد الحداثه وصنعت ضجة فی وقتها ومازال التطویر مستمر بها لیستغلها مصمم االعالن فی
وقتنا الحاضر فی تولیفها مع فن االعالن فی طابع درامی او فکاهی حسب نوع المنتج أو الخدمة لینال إعجاب المتلقی
ویستحوذ علی فئات جدیدة لمتلقیین جدد .
وألن التکنولوجیا ساهمت فی رفع مستوی االبداع واالبتکار فی تصمیم االعالن التی بدورها انتجت أفکار غیر نمطیة فریده
من نوعها تعمل علی تشغیل ذهن المتلقی لیصبح جزء من صناعه االعالن فکان واجبا ً علی االعالن ان یدخل هذا العصر
الجدید فی تطویع الوسائل التکنولوجیة الحدیثة فی صناعه تفاعلیة االعالن .
استغل فن الشارع جمیع االنماط واالشکال والفنون والتقنیات فی إنتاج انماط جدیدة مختلفة منبثقة من االنماط المعتاد علیها
لیحدث ضجة فی صناعة االعالن ومنها یلفت االنتباه وبالتالی یحدث إثارة لالهتمام ومن خاللها یتم االدراک والتفاعل مع
الف کرة القناع المتلقی بشکل اسرع وثابت فی الذهن فی هذا البحث سوف یتم مناقشة کیفیة تطویع البیئة ذاتها فی إنتاج
اعالن فن الشارع  street art advertisingو دور فن الشارع فی تأثیث الشارع بشکل مختلف قابل تطبیقه فی صناعة
إعالن وأیضا ً مدى استفادة فن الشارع من فنون ما بعد الحداثة والفنون المنبثقة منه وأثرها فی إنتاج شکل جدید وغیر تقلیدی
لالعالن للفت انتباه الطفل وإثارة إهتمامه عند التعرض للرسالة اإلعالنیة .

كلمات مفتاحية :
فن الشارع  ,ثقافة الطفل  ,االختراق اإلعالني
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Abstract
In light of the technological revolution, creativity has become the basis of any artwork, which
led to search for unconventional ideas that break all the series restrictions regarding the concept
of advertising in its simple and customary form, to come out of this pattern to other shocking
patterns when the recipient absorbs them to achieve the desired goal by some mental effort by
exploiting All that is in the environment surrounding us and by some types of arts that have
emerged after modernity, making a fuss in its time. Therefore, the development is still ongoing
for it to be exploited by the advertising designer at the present time to synthesize it with the art
of advertising in a dramatic or comic nature according to the type of product or service to receive
the admiration of the recipient and acquires a new category of new-recipients.
Concerning the technology contributed to improve the level of creativity and innovation in the
design of advertising, which in turn produced unique atypical ideas of its kind that operate the
mind of the recipient to become part of the advertising industry, so it was obligatory for
advertising to enter this new era in adapting modern technological means in the interactive
advertising industry.
Street art took advantage of all patterns, shapes, arts and technologies to produce different new
patterns emanating from the usual patterns on them in order to make a fuss in the advertising
industry, drawing attention and then interesting happens. Regarding this pattern, the awareness
and interaction with the idea are done to persuade the recipient faster and firmly in the mind. In
such research, the method of adaptation of the environment to product street art advertising will
be discussed in and the role of street art in establishing the street in a different way that can be
applied in the advertising industry and also the extent to which street art benefited from the
postmodern arts and the arts emanating from it and its effect in producing a new and
unconventional form of advertising to draw the child's attention and arouse his interest when he
exposed to the advertising message.

Key words:
Street art, Child's culture, Advertising penetration

: مقدمة
فن الشارع أصبح االن جزء مهم من ثقافة الجمهور ومن أقرب األنماط المؤثرة في شعورهم واتجاهاتهم ولكن منذ بدایته
كان شئ غیر مألوف ومجرم ألنه كان یعبر عن مساوئ الحكم والنظام وكان من وجهة نظر البعض یشوه الجدران والمباني
. واالماكن العامة إال أن بدأتنظیمه بشكل أفضل ودخل في صناعة اإلعالن بشكل یلیق بالمتلقي وثقافته بل یزید من وعیه
 وفن الشارع هو شكل من.الفن بالمعني العام هو عملیة أو نتاج ترتیب العناصر عمداً بطریقة تناشد الحواس أو العواطف
أشكال نشاط الثقافات الفرعیة الذي یعرف بانه الفنون البصریة المتقدمة الغیر مرخصة ویمارس في األماكن العامة وقد
اعتبر هذا النوع من الفن إض افة لحركة الكتابة علي الجدران وغالبا ما یتمیز بأن له طابع غیر قانوني علي الرغم من أن فن
 فن حرب،  فن التداخل، الشارع یحمل معني یختلف كثیراً عن سابقتها التقلیدي حیث یشمل ( الكتابة علي الجدران الحدیثة
 الرسم الثالثي االبعاد بالطباشیر وغیره ) وعادة، عرض فیدیو،  فن الملصقات في الشوارع والمنشآت،  النحت، العصابات
. یستخدم هذا المصطلح لتمییز العمل الفني في الفضاء العام من األراضي بالكتابة علي الجدران والتخریب وفن الشركات
یعرف فن الشارع بأنه لیس الكتابة علي الجدران إنما هو منصة قویة للوصول إلي نتیجة مزایاه العامة مرئیة وتشمل فلسفتها
شعور قوي للنشاط والتخریب وهو استعادة وعي المتلقي والتكیف مع العمل الفني البصري الذي یستخدم الحیز العام للشكل
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خالف ذلك یسعي للوصول إلي جمهور أوسع بكثیر من األعمال الفنیة أو المعارض التقلیدیة أما فن الشارع فیسمح لكل
فئات الجمهور بتوحید الرسالة ویجسد هذه الفكرة لیس فقط المشهد البصري في البیئة الحضریة ولكن ایضا الي اعادة النظر
في حریة التعبیر التي یرغب األفراد في تواصل أفكارهم وعواطفهم عن طریق هذه الوسیلة وفناني الشارع اختاروا اإلستفادة
من هذا العرض ویستخدمون التقنیات العصریة لتوصیل آرائهم االجتماعیة او السیاسیة ولدیهم دوافع وأهداف متنوعة بدأت
تنظم بشكل أفضل وتؤثر علي المتلقي بفاعلیة كبیرة

()1

مشكلة البحث:
يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:
 كیف یمكن استثمار فنون الشارع كوسیلة توعیة اعالنیة مؤثرة علي الطفل ؟ ما مدى نجاح مناقشة المشاكل الخاصة بالطفل من خالل فن الشارع علي شكل رسالة اعالنیة تحمل قیمة فنیة ؟ومن خالل اإلجابة على التساؤالت السابقة یمكن الوقوف على الصیاغة البصریة للرسائل اإلعالنیة لتحقیق توظیف فنون
الشارع بفاعلیة كوسیلة إعالنیة مؤثرة علي شخصیة الطفل .
أهمية البحث:
تكم ن اهمیة البحث في وجود قصور في االهتمام بوجود رسائل إعالنیة موجهة للطفل بوجه خاص  ,تناقش المشاكل التي
یتعرض لها في مرحلة الطفولة من  9سنوات حتي  15سنة  ,سواء كانت مشاكل نشأت من خالل األسرة او المدرسة أو
المجتمع المحیط ومن هنا اهتم البحث بعالج مشاكل الطفل من خالل العالج بالفن في شكل رسالة اعالنیة مستخدمة فنون
الشارع النها فنون بسیطة ومؤثرة في ذات الوقت .

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
– تطویع فنون الشارع كوسیلة إعالنیة في الصیاغة البصریة للرسائل االعالنیة الموجهة للطفل وتفعیل دورها في مناقشة
القضایا الخاصة بالطفل في الوقت الراهن .
– استغالل أنماط وأشكال فنون الشارع االستغالل األمثل كبرنامج تدعیمي مؤثر علي سلوك الطفل في شكل رسالة موجهة
للطفل للتخلص من الشحنات السلبیة وخلق شحنات إیجابیة بدورها تؤثرة علي المجتمع بشكل فعال من خالل تناوله كرسالة
اعالنیة موجهه لتغییر سلوك الطفل الي االفضل .

فروض البحث:
يفترض البحث أن:
– توظیف األنماط المختلفة لفنون الشارع فى الصیاغة البصریة العالنات موجهة للطفل لتنمیة الوعي بالقضایا الخاصة
باالطفال یساعد علي خلق سلوك ایجابي فعال من خالل دراسة سیكولوجیة االطفال ومعرفة المشاكل التي یتم التعرض لها
من عمر  9سنوات حتي عمر  15سنة .
– یمكن استثمار فن الشارع في مساعدة المصمم في اعداد تصمیمات وافكار مبتكرة و تقدیم حلول فعالة تؤثر علي الطفل
بشكل ایجابي .
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حدود البحث:
یتناول البحث معرفة كیفیة تغییر سلوك االطفال مما یجعله مؤثر فى اختیار شكل من اشكال فنون الشارع المناسبة في إعداد
وتوظیف الرسائل اإلعالنیة الخاصة بالتوعیة للقضایا الخاصة بالطفل في مرحلة الطفولة من  9سنوات حتي  15سنة .
منهج البحث:
یتبع البحث المنهج الوصفي في دراسة العالقة بین فنون الشارع  ,وتوظیفها في إعداد الرسائل اإلعالنیة والصیاغة البصریة
لإلعالنات الموجهة للطفل  ،یلي ذلك الدراسة التحلیلیة لتحلیل مجموعة من النماذج االعالنیة التي استخدمت بعض فنون
الشارع في اعداد رسائل إعالنیة موجهة للطفل لتغیر السلوك .

اإلطار النظري للبحث :
سينوغرافيا األعالن
هو تهیئة المكان لتأدیة الوظائف بأقل جهد أى أنه فن معالجة الفراغ أو المساحة وكافة أبعادها بطریقة تستغل جمیع عناصر
التصمیم علي نحو جمالي یساعد علي التجول في الشارع بدون معوقات حركیة أو بصریة  ,أى وضع الحلول المناسبة لكافة
الصعوبات المعینة للحركة في الفراغ وسهولة استخدام ما یشتمل علیه من عناصر لجعل الفراغ مریحا ً وممیزاً بكافة الشروط
المقاییس الجمالیة وأسالیب المتعة والبهجة .
كما أنه التخطیط واإلبتكار بناء علي المعطیات المعماریة واإلنشائیة والحواجز الطبیعیة والفراغات في المكان .
وهو أیضا ً اإلدراك الواسع والوعي لكافة العناصر الداخلیة في التصمیم اإلعالني والعناصر الخارجیة المحیطة ( األلوان ,
اإلضاءة  ,األشجار  ) ...وكیفیة توزیعها وتنسیقها في الفراغ حسب الغرض منها  ,والتوظیف الجید لسینوغرافیا اإلعالن
یمكن أن یعمل علي تطویر قدرة الذكاء المكاني – البصري  Visual spatial intelligenceلدى المتلقي وهذه القدرة
تعرف بذكاء الصورة ویعني القدرة علي التخیل بدقة .
الصياغة البصرية في سينوغرافيا اإلعالن
إن هدف اإلعالن هو مخاطبة المتلقي ومحاولة نقل احساسه وافكاره عن الطریق الصورة من المصدر إلي االخرین  ,وكل
عنصر من العناصر البصریة في اإلعالن لها درجة من اإلحساس وقد تحتوى علي معرفة یمكن إدراكها عقلیا ً أو مشاهد
مألوفة سبق للمتلقي مشاهدتها فإنه یمكن حدوث معایشة أو ادخال بین المتلقي والصورة والوسیلة التي یستخدمها في التعبیر
عن افكاره فهي في النهایة عبارة عن أشكال  ,ودرجات ضوئیة ولونیة ویكون لدیة القدرة علي رؤیة الواقع بأبعاده الثالثة
الطول والعرض والعمق وینبغي لألشكال المستخدمة في أى صورة أن تكون في اتصال وتشابك وتداخل ولكي یتحقق ذلك
یتم التحكم في وضع وتنسیق عناصر الشكل داخل إطار الصورة حسب المضمون الذي یراد الوصول إلیه واخضاع الشكل
للتعبیر عن المضمون .
والعملیة التصمیمیة تبدأ في األساس عند المصمم مع فكرة أو مضمون یحولها المصمم إلي شكل ( إعالن ) یتعامل معه
بالرؤیة المجردة  ,وحینما ینظر المتلقي الي الصورة فإنه یدركه بعقله ومن خالل ترتیب وتنسیق عناصر هذا الشكل یتطور
إدراكه إلي احساس معین تتحكم فیه الرؤیة التجریدیة التي یستقبل بها المتلقي اإلعالن السینوغرافي

2)( .

یعد اإلقناع محاولة لتوجیه التفكیر نحو الغرض المراد أى تحویل أو تطویع أفكاره وأراء ومفاهیم األخرین نحو رأى مستهدف
مما یتطلب ذلك معرفة شاملة ودقیقة بالفئة المستهدفة بمعني تكوین صورة تمتلك القدرة علي التأثیر والسیطرة علي االخرین
.

()3
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فن الشارع
هو مصطلح یشمل أى فن یتم وضعه في األماكن العامة " عموما في الشوارع " ویعتبر شكل دیمقراطي للفنون الشعبیة
العامة التي تفهم من خالل رؤیتها في المواقع العامة  ,قد یعتبره البعض مصدر إزعاج والبعض االخر یرونه أداه للتواصل
والتعبیر عن وجهات النظر المعارضه وطرح االسئلة الصعبة والتعبیر عن المخاوف السیاسیة .

()4

فن الشارع شكل من أشكال اإلتصال التي تجري في الشارع مفاجأه لجذب المتلقي وتسلیته وجعله ممثل في الحملة وأثبتت
فنون الشارع كفاءتها مع جمیع فئات المتلقیین ففن الشارع یساعد علي خلق الوعي نحو الهدف من اإلعالن وتطویر الوالء
للمنتج أو تعدیل السلوك اتجاه قضیة ما

5)(.

أساس انبثاق فن الشارع في البدایة كان بهدف تفریغ الشحنة السلبیة اتجاه السیاسة والقضایا العامة االجتماعیة الصعب تناولها
بشكل واضح وصریح فكان یلجأ بعض الفنانین في ترجمة مشاعر الشعب ونبض الشارع من خالل الكتابة علي الجدران
باستخدام الدهانات سواء بالرش أو الدهان علي الحوائط ما یسمي بفن الجرافیتي  , graffitiأو الكتابة والرسم بواسطة
قوالب استنسل  , stencil graffitiویشمل ایضا فن الملصقات  street poster artومع تطوره اصبح هناك فن الفیدیو
 , video projectionوفن تأثیث الشارع . street installations art
وتتنوع أهداف ودوافع فناني الشارع فهو یدعو إلي مفاجأه المتلقي من خالل دمج عناصر هذا الفن في االماكن العامة
المشغولة بالمارة من خالل التعبیر عن ذاتهم وعن مجتمعهم في أفكار غالبا ً ما تكون انتقاد للمجتمع مع السخریة من المشاكل
التي یصعب حلها وتدعو إلي الكفاح االجتماعي والنقد السیاسي أو ببساطة تدعو الي التفكیر وإعمال العقل في تسلیط الضوء
علي المشاكل والعمل علي حلها من قبل الحكومة ومن قبل المشاركة االیجابیة المجتمعیة .

أهداف فن الشارع :

 -1زیادة الوعى بالقضایا االجتماعیه والسیاسیة.
 -2استخدام الحیز الحضرى كفراغ غیر مستغل یمكن استغالله وتوظیفه فى عرض أعمال فنیه یتفاعل معها الجمهور العام.
 -3تحقیق الدهشة واإلثارة الناتجة عن تحدى الفنان للمخاطر التى ترتبط بإقامه أعمال فنیه فى األماكن العامة.
 -4تكیف العمل الفنى البصرى فى تنسیق فراغى مستخدما الفراغ العام.
 -5الوصول إلى جمهور أكبر مما تسمح به المتاحف وقاعات عرض االعمال الفنیه الخاصه مشابهه باتجاهات فنون ما بعد
الحداثه كفن البیئه وفن االرض،ذلك مما دعى بعض المؤسسات المتحفیه الكبرى إلى االهتمام بفنون الشارع وإقامه المعارض
لها ،حیث أقیم فى متحف تیت للفنون بلندن عام  2008معرض لمجموعه من فنانى الشارع ،من خالل الرسم على جدران
المتحف الخارجیه والشوارع المحیطه به ،وهو ما یضفى الصفه الرسمیه على هذا النمط من الفن بعد ان كان مستهجنا
ومحقرا من قبل البعض.
 -6تحقیق عالقة ترابطیة قویة بین الفن والبیئة والمجتمع ،حیث یؤدى الفن دورً ا محوریًا فى التعبیر عن القضایا المجتمعیه
والمشكالت البیئة ،فضالً عن تنمیه الذوق والحس الفنى والجمالى للجمهور من خالل رؤیته لألعمال الفنیة حوله فى كل

مكان بصفه معتاده ومألوفه.

()6

ومن هنا سوف یتم عرض بعض أنماط فن الشارع التي تحقق تأثیر كبیر علي شخصیة الطفل وتساعد في تغیر سلوكه
بفاعلیة .
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أنماط فن الشارع
 -1الجداريات Murals
قطعة من العمل الفني ترسم مباشرة علي الحائط أو السقف أو أي سطح أخر  ,كأنها صورة مرسومة كبیرة Big Painted
. Photography

()7

كاليفورنيا – 2017/2/3

()8

 -2فن الشارع ثالثي االبعاد 3D street art
كثیراً ما یعرف باسم فن الرسم بالطباشیرثالثي االبعاد  3d chalk artأو باسم فن الرصیف وقد ظهر هذا الفن بایطالیا
في القرن  16وبدأ ینظر إلیه نظرة جدیدة مختلفة في القرن الـ  21من خالل استخدام الباستیل والطباشیر فهو فن یناشد
جمهور عریض  ,وقد تم االتفاق بین فناني العالم حول هذه التسمیة لرسم لوحة فنیة تتمیز باالتساع والطول في الشارع
وباألخص علي الرصیف إلنتاج شكل جدید من فن الشارع ذو انطباع ثالثي األبعاد علي سطح أفقي األبعاد (األسفلت) ,هذا
الشكل الفني الجدید اكتسب أهمیة في جمیع أنحاء العالم وبدأ تفعیله في المهرجانات كحدث ترویجي ,أصبح هذا النوع من
فنون الشارع فن تفاعلي حیث یمكن للمتفرجین التفاعل مع العمل الفني من خالل تكوین عالقة منطقیة تفاعلیة بینهما للتصویر
مع العمل الفني وكأنهم جزء منه.

()9

استخدام فن الشارع ثالثي االبعاد في استغالل البيئة بشكل جمالي ووظيفي في نفس الوقت من خالل توعية االطفال بأهمية غسل االسنان بدون
( (10
وضع اي شعار يؤكد الفكرة واعتمد علي ان الصورة تعبر عن الكلمات بدون صيغة مباشرة 2017 /10/13
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 -3تسويق حرب العصابات Guerrilla Marketing
هي عبارة عن إستراتیجیة إعالنیة ترتكز علي تكتیكات تسویقیة منخفضة التكالیف وغیر مألوفة وفیها تستخدم عنصر
المفاجأه للحصول علي نتائج كبیرة  ,أى تحقیق األهداف المألوفة مثل الربح واإلستمتاع من خالل طرق غیر تقلیدیة كإستخدام
الطاقة الجسدیة بدالً من النقود أصلها من الكلمة االسبانیة  Guerraوتعني الحرب .
وتعتمد  Guerrilla Marketingعلي ترك انطباع صعب النسیان عند المتلقي وتفعیل حمالت إعالنیة مثیرة صادمة
وذكیة جداً لخلق ضجة إعالمیة كبیرة ()11وقد تستخدم صورة من صور فن األداء وقد تستخدم جزء من البیئة ضمن عناصر
اإلعالن أو فن الفیدیو أو التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة في تكوین االعالن فهي تشمل مجاالت وصور عدیدة بل یمكن
تطبیقها علي جمیع األنماط السابق ذكرها في صناعة الرسالة اإلعالنیة .

استخدام  guerrilla marketingفي محطة السكة الحديد في فرنسا للتوعية عن الحفاظ علي البيئة وعدم رمي السجائر بشكل كبير في
الشارع عن طريق تكبير حجم السجائر بهذا الشكل للتأثير علي الجمهور عند مشاهدة عدد السجائر بهذا الحجم في الشارع بهذه الصورة

()12

 -4إعالن الرمال Sand advertising
هو بناء الرسالة اإلعالنیة والعالمة التجاریة بالنحت في الرمال لما له تأثیر كبیر علي جذب انتباه واهتمام الكثیر من المتلقین
وهذه المنحوتات یتم وضعها في مواقع متمیزة مثل مراكز التسوق والشواطئ والشوارع وفي أماكن المهرجانات وغیرها
وتعد هذه المنحوتات الرملیة المجسمة الثالثیة األبعاد وسیلة إعالنیة صدیقة للبیئة والعمر األفتراضي لهذه المنحوتات یختلف
تبعا ً للموقع  ,فالمنحوتات الرملیة في الهواء الطلق تكون مثالیة في المناسبات والحمالت اإلعالنیة قصیرة المدى  ,في حین
أن المنحوتات الرملیة في األماكن المغلقة یمكن أن تستمر لسنوات إذا ما حظت بشكل صحیح

إعالن الرمال
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 -5فن التجهيز في الفراغ Installation art
ً
ً
یعرف مصطلح فن التجهیز في الفراغ علي أنه مصطلحا فنیا أستخدم لوصف عملیة تنظیم العمل الفني داخل حیز محدد من
الفراغ في قاعة العرض أو في فراغ خارجي  ,وهو یشیر إلي أهمیة الفراغ كأحد عناصر العمل الفني والذى یصمم خصیصا ً
لعمل فني بعینه  ,وفي بعض األحیان كان یعتبر الفراغ نفسه عمالً فنیا ً بحد ذاته حیث ال یمكن إعادة إنتاج نفس العمل الفني
في مكان أخر  ,وترجع فكرة التجهیز في الفراغ إلي أعمال فناني البیئة والحدث .
فن ظهر في حقبة الثمانینات فهو فن یمتزج فیه الفن بالحیاة مع الجمع بین الوسائط والتقنیات المتعددة فهو یرفض التركیز
على أحد األشیاء كموضوع مستقل بل یركز على عناصر متعددة ویحدث نوع من التفاعالت التي تنتج من خالل حركة
تربط بین الجمهور والفراغ الفني المنشأ في الفراغ بتضمن مزج بین المكان والجمهور والوقت والفراغ والتقنیات الحدیثة
والتي جعلت الحركة جزء من العمل الفني .

()15

ویقصد باإلعالن في التجهیز في الفراغ كل تنسیق أو ترتیب لألشیاء في الفراغ قد یكون هذا الفراغ مسطح أو مجسم وفن
التجهیز في الفراغ أو یسمى فن التكوینات واألعمال المركبة یحقق استخدام للتقنیات الرقمیة فهناك أعمال رقمیة تجهز في
الفراغ منها ما یعتمد على إدخال صورة المتلقي ذاته داخل اإلعالن للوصول إلى بیئة یتفاعل فیها المتلقي مع هذا اإلعالن
من خالل توظیف الفراغ ویمكن أن تكون بیئة العمل الفني افتراضیة من خالل التكنولوجیا الرقمیة التي تتیح للفنان إضفاء
نوع جدید من الحركة داخل عمله الفني أو اإلعالن .

()16

إستخدام فن التجهيز في الفراغ في اإلعالن عن منتج الوان Crayola
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إستخدام فن التجهيز في الفراغ في اإلعالن عن ماكدونالدز بطريقة مختلفة غير نمطية وتكيف البيئة مع ألوان المنتج إلكتمال الصورة البصرية
()18
والتأثير بفاعلية علي المتلقي

 -6فن األداء performance art
هو نوع من أنواع الفنون البصریة یعتمد علي األداء الجسدى وهو من فنون ما بعد الحداثة التي أزالت الحواجز بین الفنون
وهو یجمع بین فكرة األداء الحركي كما في العرض المسرحي وبین الفن التشكیلي حیث وظف فیه الفنانون التشكیلیون
مجموعة من التبادالت وتمكنوا من إبداع أشكال مرئیة ألحداث ووقائع تدخل في إطار فنون العرض واألداء .
فن األداء یحتوي علي عناصر متعددة من صوت وإضاءة ودیكور وتعبیر إیمائي وفیدیو وشعر ومسرح وإیقاع ذلك باإلضافة
إلي إمكانیة توظیف الوسائط المتعددة الخاصة بالتكنولوجیا وغیرها فهو عامل قابل دوما ً لإلضافة حیث یقوم المعلن بتولیف
هذه العناصر المتعددة في إطار اإلعالن .

()19

فن األداء  Performance artیقوم علي حالة استعراضیة طقسیة إحتفالیة تتعاون في أدائها شتي أنواع الفنون السبعة
السمعیة والبصریة من مؤثرات صوتیة  ,وضوئیة إلي السینوغرافي ,
الفیدیو  ... ,وغیرها

99

()20
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االعالن في احد متاجر زارا عام 2011واستمر حتي عام  2013للتاكيد علي الفكرة ولتذكير الجمهور بانهم سوف يتخلصون من المواد
الكيماوية المضرة في اقرب وقت ممكن ال يتعدى عام  , 2020إستخدام  zaraفن األداء وفن الجسد في التفاعل مع العالمة التجارية للفت
()21
انتباه المارة وإثارة انتباههم بشكل جديد

الدراسة التحليلية
نموذج ()1

سويسرا 2011-
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بيانات عامة عن اإلعالن
موضوع اإلعالن  :تحفیز األطفال علي إبقاء شوارع مدینة لوسیرن بسویسرا نظیفة وخالیة من النفایات
نوع اإلعالن

 :إعالن توعیة خارجي

الوسيلة اإلعالنية  :رسم علي األرض في األماكن العامة
نمط فن الشارع المستخدم  :فن الشارع ثالثي األبعاد ( فن الرصیف ) 3D street art
مكان اإلعالن :مدینة لوسیرن _ سویسرا
تاريخ اإلعالن  , 2011 /6/30 :ثم تم تطویر النموذج في 2014
راعي اإلعالن  :حكومة مدینة لوسیرن – سویسرا

فكرة اإلعالن :
أطلقت مدینة لوسیرن بسویسرا حملة لتحفیز المواطنین الصغار ( األطفال ) علي إبقاء شوارع المدینة نظیفة وخالیة من
النفایات بطریقة تدعو إلي المرح واللعب حتي ال یشعر الطفل بلغة االوامر من الجمیع في تغییر سلوكه لألفضل للنهوض
بالبیئة التي یعیش بداخلها .

فاعلية نمط فن الشارع المتبع في توجيه الرسالة اإلعالنية لألطفال
أطلقت مدینة لوسیرن بسویسرا حملة تحت شعار " لوسیرن تتألق بسهولة بالغة " كان الهدف من إطالق حكومة لوسیرن
لهذه الحملة هي التوعیة من أضرار النفایات علي البیئة وجعل المدینة نظیفة من خالل تغییر سلوك المواطنین ورغبتهم من
إبقاء مدینتهم نظیفة وكانت الحملة هدفها االساسي االطفال لتغییر سلوكهم بطریقة تدعو للعب والمرح وترسیخ نظافة البیئة
في أذهانهم وتصرفاتهم بدون اللجوء إلي صیغة االوامر من ذویهم فقامت مدینة لوسیرن بتنسیق  16لعبة تستخدم إللهام
المواطنین الصغار بالقیام بدورهم في الحفاظ علي نظافة المدینة وذلك عن طریق رسم بعض اللعب المشهورة مثل " السلم
والثعبان " أو برسم ارقام علي األرض ویبدأالطفل في القفز من رقم تلو األخر إلي أن یصل إلي الهدف المرجو وهو إلقاء
القمامة في السلة المخصصة للقمامة بدالً من تركها في الشارع علي األرض أو من رسم متاهه علي األرض ویظل الطفل
یبحث عن نهایة المتاهه إال أن یصل إلي سلة القمامة في النهایة والهدف هو تحقیق نظافة المدینة واإلهتمام بإلقاء النفایات
بطریقة مرحة مستخدما ً اللعب والركض وتفاعل الطفل بشكل إیجابي مع الفكرة إلرساء قیم مجتمعیة هادفة بداخلهم .
تضمنت الحملة ألعاب تفاعلیة تقلیدیة تحفز األطفال علي وضع فضالتهم في صنادیق القمامة وذلك من خالل تطویر الفكرة
من  2011وتحقیق مكاسب في تغیر سلوك الطفل حتي اطلقت مبادرة اخري في  2014من خالل وضع شبكة كرة السلة
علي االماكن المخصصة للقمامة وعند نقطة محددة لتسدید كرة السلة یلقي الطفل بالقمامة بدالً من الكرة لیجعل الطفل محبب
إلیه الفكرة دائما ً أثبتت الفكرة فاعلیتها ونجاحها وأعلنت مدینة لوسیرن انها مدینة رابحة في التأثیر علي الطفل بسهولة بالغة.
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نموذج ()2

مصر 2013

()23

بيانات عامة عن اإلعالن
موضوع اإلعالن  :مشروع المفكراتي وهو استعادة روح رمضان القدیمة في نفوس األطفال ونشر الفن في شوارع مصر
القدیمة من خالل فن البانتومایم .
نوع اإلعالن

 :إعالن توعیة خارجي

نوع الوسيلة اإلعالنية  :حركات أدائیة و إیمائیة
نمط فن الشارع المستخدم  :فن األداء ( فن البانتومایم )
مكان اإلعالن :مصر  -حارة الجداوي في منطقة باب الخلق
تاريخ اإلعالن 2013:
راعي اإلعالن  :الفنان عمرو عبد العزیز

فكرة اإلعالن :
مشروع فني یقدمه مجموعة من الشباب لفن البانتومیم أو التمثیل الصامت في الشارع وعلي رأسهم الفنان عمرو عبد العزیز
والهدف من هذا العرض نشر الفن في شوارع مصر القدیمة في رمضان لتعریف االطفال بقیمة رمضان وكیفیة اإلستعداد
له ومدى قیمة هذه االیام المباركة في حیاتهم خصوصا ً أن هذا الجیل الجدید لم یشعر بمدى جمال أیام رمضان مثل األجیال
الماضیة فكانت تواجه األهل صعوبة في إحیاء هذه االجواء الكریمة في نفوس أطفالهم لذلك قام الفنان عمرو عبد العزیز
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بهذه المبادرة وتوعیة األطفال عن فضل هذه االیام المباركة خصوصا في االحیاء الصغیرة والمناطق الشعبیة التي ال تتمتع
بثقافة كبیرة في التعامل مع األمر مع األطفال وأطلق شعار للحملة تحت مسمي (وطي التلیفزیون وأنت تسمع ،أفتح الشباك
عشان تشوف ،فن البانتومیم إذاعة باأللوان) .

فاعلية نمط فن الشارع المتبع في توجيه الرسالة اإلعالنية لألطفال
استخدم الفنان عمرو عبد العزیز فن البانتومایم في إحیاء روح رمضان مرة أخري باستخدام المواد الفنیة الرمضانیة القدیمة
في عروض البانتومایم الصامتة في شوارع مصر القدیمة والمناطق الشعبیة تحت مسمي (مشروع المفكراتي ) وهي مجموعة
عروض تمثیلیة صامتة مستخدمة المواد الخاصة بروح رمضان إلظهار وتوثیق روح رمضان القدیمة في األماكن األقل
ثقافة في مصر وكان یستهدف األطفال ویعرض لهم كیف كان رمضان قدیما ً ویذكر االجیال القدیمة بروح رمضان التي
بدأت تتالشي مع الوقت  ,حیث كانت تقام فعالیات المشروع خالل  4أیام في أماكن شعبیة مختلفة لخلق إطار ثقافي توثیقي
في هذه االماكن القدیمة في مصر .
الشك ان استخدام هذا النوع من الفن في هذه االماكن الشعبیة أحدث ضجة كبیرة لعدم تعرفهم علي مثل هذا النوع من الفن
وهو فن البانتومایم أو فن التمثیل الصامت األداء الصامت فهو یعتمد علي الحركات واإلیماءات فقط بدون إصدار أى صوت
أو إضاءات تساعد القائم باالداء علي إبهار الفئة المستهدفة ذلك استطاع الفنان عمرو عبد العزیز یسیطر علي األطفال وعلي
إدراكهم وتركیزهم في استقبال الرسالة بشكل كبیر وإنبهارهم باألداء واالدوات الرمضانیة المستخدمة مثل زینة رمضان
وغیرها التي اعتاد الطفل علي رؤیتها والتعامل معها بدون معرفة أصول هذه االدوات وكم قیمة هذه االشیاء في ارسال
البهجة والحیویة في نفوس المجتمع بإختالف طبقاته لنشر السعادة واإلرتباط الوجداني برمضان.

النتائج :
 -1فن الشارع لیس فنا ً مجرما ً كما كان یعتقد البعض في فترة الثورات بل أنه فن نابع من البیئة ومن ضخ فنون كثیرة
خصوصا ً فنون ما بعد الحداثة وما انبثق منها .
 -2اصطدام فن الشارع باالفكار المستحدثة الغیر نمطیة یعطي مكانة وتأثیر للرسالة اإلعالنیة ویلفت انتباه الجمهور بشكل
یجعله جزء من اإلعالن واكتمال فكرته في بعض االحیان .
 -3ارتباط ثقافة الطفل بنوع نمط فن الشارع الذي یختاره مصمم اإلعالن الن االطفال فئات مختلفة وثقافات مختلفة قد یتفهم
البعض هذا النمط وقد ال یتفهمه الغیر نظراً إلختالف ثقافته وبیئته عن األخر فعلي مصمم اإلعالن اإلختیار األمثل .

التوصيات :
 -1تنمیة ثقافة الطفل منذ مراحله األولي وعدم اإلقتناع بتهمیش دوره في الصغر بل أثبت طفل الیوم امكانیاته الفائقة في حل
الغاز رسائل كثیرة كنا نعتقد صعوبة استقبالها من قبل الطفل .
 -2إعالء دور الفن وقیمته في حیاه االطفال من قبل األسرة ومن قبل وزارة التعلیم وبعض الجهات المعنیة باإلهتمام بالطفل
ألن الفن تنفیس للشحنات السلبیة التي یشعر بها الطفل ومن خالل هذا التنفیس تنبثق العدید من األفكار التي تتیح لمصمم
اإلعالن إدراك كل ما یشعر به الطفل للتأثیر علیه وتصمیم رسالة إعالنیة موجه له باألخص .
 -3یجب الرقابة الدائمة علي استخدام فن الشارع حتي یستخدم بالشكل االیجابي المطلوب ووضع قواعد تؤید بعض الحریة
في األفكار التي یمثلها من خالل القضیة المجتمعیة.
 -4البد من استخدام الحیز الحضري والعمراني كفراغ بحیث ال یؤثر علي المارة أو یزعجهم لتحقیق الهدف بطرق بسیطة
وغیر مزعجة واستغالل المساحات الواسعة الفارغة في توظیف األعمال الفنیة المستخدمة في التأثیر علي سلوك الطفل .
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