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الملخص :
فن الترکیب هو أحد تیّارات الفن المعاصر حیث یقوم الفنان فیه بتنظیم مکان،عن طریق إضافة عناصر وتراکیب معینة من
الخامات المختلفة بوضعها أو بتعلیقها فی الفراغ،والتی یمکن أن تکون فی کثیر من األحیان غیر منسجمة بشکل منطقی
ویستطیع المشاهد الدخول للمکان والتجول فیه کما لو کان جزءاً منه ،ویمکن استخدام الحرکة والموسیقى للتعبیر عن
الموضوع ،لیکون هذا التیّار الفنی شکال فنیا متعدد التخصصات.
یعتبر البحث خطوة هامة نحو دراسة الدور اإلیجابی للمتلقی فی العمل المرکب فی القرن الحادی والعشرین،فعالقة
المتلقی بالعمل الفنی کانت دومـا مســــارا لالهتمـام .فقد أوجد الفن المرکب نوعا فنیا مختلفا،یمکنه أن یوظف للعرض
المسرحی فیصبح المتلقی جزءا من العمل فور دخوله لهذا الفراغ فالفنان ال یبتکر أو یبدع شیئا منفصال ومغلقا،بل یصنع
شیئا لیجعل المشاهد أکثر انفتاحا وأکثر وعیا بنفسه وبیئته وهذا أهم ما یمیز العمل المرکب فیستطیع العمل المرکب أن یحول
الفراغ إلى بیئة مکانیة مالئمة للعرض الحی عن طریق التکامل بین الکتل النحتیة ،واللون فی المناظر مع اإلضاءة،وإدخال
عنصری الزمان والمکان کخامات أساسیة فی العمل الفنی والتوافق مع کمیة الفراغ مع قدرة عالیة على الحرکة
والمرونة.على ذل ک فإن تلک البیئة التی یصیغها خیال الفنان من خالل العمل المرکب تظهر رغبته فی تسجیل لحظة
ما،وإبداع شــئ مختلف،کما هو الحـــال مع الثقافـــة واحتیاجاتــها المتغایرة.
فن الترکیب التفاعلی یدخل فیه الجمهور داخل العمل للتعامل مع عناصر وتکوینات فنیة تفاعلیة مختلفة تبدی تجاوبا
مع تفاعل الجمهور معها مما یؤدی إلى حدوث حالة فنیة ،حیث یصبح لدى الفنان اهتمام خاص فی استخدام مشارکة وتفاعل
الجمهور لتفعیل واکتشاف معنى لعمله المرکب هناک العدید من األعمال المرکبة ذات الطبیعة الخاصة والتی تحتوی فی
خصائصهــا علـى سمـات العرض المسرحـی الذی یتفاعـل فیه الجمهور مع العرض حیث یوضح البحث الحدود الفاصلـة
بین العمل المرکب والسینوغرافیا بافتراض أن العمل المرکب إذا توافرت فیه عناصر السینوغرافیا فبالتالی یقدم هذا العمل
المرکب عرضا حیا وال یکون غرضه فقط الغرض التشکیلی.بمعنى أن فن الترکیب یقوم بتبدیل األماکن والفراغات بکیفیة
خاصة لتکون صالحة لتقدیم عرض یتفاعل معه الجمهور حیث فی کثیر من األحیان یکون الجمهور هو المؤدی،أی التداخل
بین الفنون من خالل العمل المرکب لخلق حالة مسرحیة.
ویکمن الهدف من البحث حول إیجاد التکامل والعالقة التبادلیة بین السینوغرافیا وفن الترکیب،أیهما یؤثر فی اآلخر؟هل
یتأثر تصمیم السینوغرافیا بفن الترکیب؟ أم هل تتطور األعمال المرکبة لتتجاوز نطاق هدفها وتنتقل إلى کونها حالة مختلفة
من األداء تقترب من العرض المسرحی؟ من خالل تلك الفرضیة تحاول الباحثة استکشاف تلک العالقة التبادلیة وإیجاد
بعض النتائج التی قد تکون بدایة جدیدة لتطور العروض المسرحیة فی القرن الحادی والعشرین .

الكلمات المفتاحية:
فن التركیب – سینوغرافیا – الجمهور – التفاعل  -العرض
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Abstract:
Installation art is one of contemporary art currents where the artist organizes a place by adding
certain elements and structures of different materials by placing or hanging them in a space and
the viewer can enter it and wander around, movement and music can be used to express the
topic, so that this artistic current is an interdisciplinary art form. Research is an important step
towards studying the positive role of the receiver in installation. The interaction of receiver with
art has always been an interesting path. Installation gives a special character to the spaces. It
was not just a composition between objects, but it dealt with the entire space. It created a
different artistic genre that could be used for theatrical performance. The receiver becomes part
of it immediately after entering the space. This is one of the most important features of
installation that can transform the space into a spatial environment suitable for live
performance.Thus,the environment that is formulated by the imagination of the artist through
installation performances appears his desire to record a moment, and create something different,
as with the same culture and its different needs.
Interactive installation art in which the audience enters it to deal with interactive elements and
artistic configurations that respond to the interaction of the audience with them, where the artist
has special interest in using the participation and interaction of the audience to discover the
meaning of his work, there are many installations have a special nature and the characteristics
of a theatrical performance in which the audience interacts with it, where the research clarifies
the boundaries between installation and scenography, If the elements of scenography are
available. In the sense that the installation alters places and spaces in a special way to be valid
to present a performance that the audience interacts with where the audience is often the
performer, overlap between arts through combined action to create a theatrical situation.
The aim of the research is to find complementarity and the interrelationship between
scenography and installation art, which one influences the other? Is scenography design
influenced by installation art? Or do installations evolve beyond the scope of their goal and
move to being a different state of performance approaching theatrical performance? Through
this hypothesis, the researcher tries to explore this reciprocal relationship and find some results
that may be a new beginning for the development of theatrical performances in the 21st century.
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Installation-Scenography- Audience- Interaction - Performance
مشكلة البحث
.محاولة الوصول إلى الحدود الفاصلـة بین العمل المركب والسینوغرافیا (العمل المسرحي) ومدى تأثير كل منهما في اآلخر
أهمية البحث
 فعالقة، یعتبر البحث خطوة هامة نحو دراسة الدور اإلیجابي للمتلقي في العمل المركب والعروض المسرحیة المعاصرة
 وكل أسلوب أو اتجاه یتبنى مذهب معین في رؤیة األشیاء ومدى، المتلقي بالعمل الفني كانت دومـا مســــارا لالهتمــام
. تأثیرها على المشاهد تباعا
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أهداف البحث
 إیجاد التكامل والعالقة التبادلیة بین السینوغرافیا وفن التركیب و إثبات وجود عالقة بینهما  ،ك ُل یؤثر في اآلخر.


إبراز دور فنون الوسائط الحدیثـة السیما فن التركیب في تشكیـــل رؤیة جدیدة للعروض المسرحیة المعاصرة فــي

القرن الحادي والعشرین .
منهج البحث
المنهج التحلیلي – المنهج الوصفي – المنهج المقارن
فروض البحث
افتراض أن العمل المركب إذا توافرت فیه عناصر السینوغرافیا (مكان العرض وتجهیزاته أیا كانت – المؤدي – الجمهور
– المادة المعروضة  -المؤثرات) بالتالي یقدم هذا العمل المركب عرضا حیا و ال یكون غرضه فقط الغرض التشكیلي.
بمعنى تطور األعمال المركبة لتتجاوز نطاق هدفها وانتقالها إلى حالة مختلفة من األداء تقترب من العرض المسرحي بمعنى
أن العمل المركب یقوم بتبدیل األماكن والفراغات بكیفیة خاصة لتكون صالحة لتقدیم عرض مسرحي یتفاعل معه الجمهور.

المقدمة:
في بدایة البحث هناك سؤال هام یطرح نفسه ،مــا هــي الحدود الفاصلـة بین العمل المركب والسینوغرافیا (العمل
المسرحي)؟؟ بافتراض أن العمل المركب إذا توافرت فیه عناصر السینوغرافیا (مكان العرض وتجهیزاته أیا كانت – المؤدي
– الجمهور – المادة المعروضة  -المؤثرات) بالتالي یقدم هذا العمل المركب عرضا حیا و ال یكون غرضه فقط الغرض
التشكیلي .بمعنى أن العمل المركب یقوم بتبدیل األماكن والفراغات بكیفیة خاصة لتكون صالحة لتقدیم عرض یتفاعل معه
الجمهور حیث في كثیر من األحیان یكون الجمهور هو المؤدي  ،أي التداخل بین الفنون من خالل العمل المركب لخلق
حالة مسرحیة .إن الفنان في قلق دائم اللتقاط حاالت مختلفة ودمج عدد وافر من التجارب داخل الفضاء  .ویتمثل التحدي في
التبسیط والكشف عن الهدف النهائي المتمثل في التعبیر.یمكن العمل المركب من تحویل الفراغ إلى بیئة مكانیة مالئمة
للعرض الحي  ،التكامل في السینوغرافیا بین الكتل النحتیة ،واللون في اإلعدادات واالجواء المحیطة ،حركة الضوء،والتوافق
مع كمیة الفراغ مع قدرة عالیة على الحركة والمرونة ..ویكمن الهدف من البحث حول إیجاد التكامل والعالقة التبادلیة بین
السینوغرافیا وفن التركیب  ،أیهما یؤثر في اآلخر ؟ هل یتأثر تصمیم السینوغرافیا بفن التركیب ؟ أم هل تتطور األعمال
المركبة لتتجاوز نطاق هدفها وتنتقل إلى كونها حالة مختلفة من األداء تقترب من العرض المسرحي ؟ من خالل تلك الفرضیة
تحاول الباحثة استكشاف تلك العالقة التبادلیة وإیجاد بعض النتائج التي قد تكون بدایة جدیدة لتطور العروض المسرحیة في
القرن الحادي والعشرین .

فن التركيب Installation Art
هو أحد تیّارات الفن المعاصر حیث یقوم الفنان -أو مجموعة فنانین -فیه بتنظیم مكان أو غرفة ،سواء برسمها أو تزیینها
أو إضافة مواد جاهزة بوضعها أو بتعلیقها في الفراغ ،ویستطیع المشاهد الدخول للمكان والتجول فیه كما لو كان جزءاً منه،
وقد تتحرّك األشیاء الموجودة باآلالت أو بطرق أخرى ،كما وقد نسمع موسیقى تساعد على التعبیر عن الموضوع ،لیكون
هذا التیّار الفني مظهراً من مظاهر جمع لعدد من الفنون السبعة أو على األقل الفنون التشكیلیة منها ( Wikipedia
.)Contributors 2019
هذا الفن یقدم أكثر بكثیر من الرسم التقلیدي أو النحت أو أي نوع آخر من اإلبداع .تشرك المتلقي على مستویات متعددة
 ،وتنشط حواسه لتجربة الفن بطریقة جدیدة ؛ عن طریق عدة وسائط أهمها الرؤیة ،اللمس ،الصوت كذلك الرائحة .وغالبًا
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ما یتم التركیز على الفكرة وتأثیرها وعادة  ،یعتبرفن التركیب عمل فني مؤقت بحت  ،ولكن تأثیره ورسالته والمفهوم الكامن
وراءه یبقى إلى األبد .غعالوة على ذلك  ،یمكن القول أن فن التركیب یتم إنشاؤه مع التركیز على المؤدي في حالة وجوده ،
حیث یصبح تقریبًا الموضوع الرئیسي للعمل الفني  ،مع مراعاة مشاركة المشاهد وتفاعله مع القطعة الفنیة،مما ینقل تأثیر
التوقعات المكانیة والثقافیة له إلى نقطة محوریة .یخلق التكوین حوارً ا مع محیطه .یكمن جمال فن التركیب في مجموعته
الواسعة من المواد والوسائط والبیئات المختلفة المستخدمة في إنشاء عمل فني یتحدى األفكار .المفهوم الفرید لنسج القطعة
الفنیة حول المشاهد  ،وبالنسبة للمشاهد  ،یجعلها ً
حدثا یستحق بالتأكید المشاركة فیه .یبقى فن التركیب كاسرا لحدود التصور
بكل طریقة ممكنة .حیث یمكن مشاهدته وتجربته بالكامل  ،لتغمر المشاهد وتأسر الجمهور  ،وتتحدى مفاهیم الفن والتعبیر.
()Lansroth2019

السينوغرافيا (الصورة المسرحية المتكاملة) Scenography
یتكون المنظر المسرحي من عدة عناصر مثل  :منصة العرض ، Stageمحددات رأسیة (عناصر ثنائیة األبعاد (Flats
،عناصر ثالثیة األبعاد ( أثاث  -مكمالت للمنظر -مستویات  ،درجات ، 3d Formsالوسائط الحدیثة ( اإلسقاط الضوئى
للمنظر -اإلسقاط الضوئى للصور -ألفالم ثالثیة األبعاد " Hologramالهولوجرام " Virtual Realty -الواقع اإلفتراضى
–شاشات الفیدیو) ،اإلضاءة المسرحیة والمؤثرات البصریة (  Laserاللیزر . )Gobo-Moving Heads-أما
السینوغرافیا فهى تشمل كل العناصرالسابقة باإلضافة للمؤدیین وأزیائهم  ،أماكن الجمهور والمواصفات المكانیة لمكان
العرض باإلضافة للمؤثرات الصوتیة و البصریة وأى تجهیزات إضافیة  ،مع مراعاة عالقة الجمهور المادیة بالعرض
وكذلك المواصفات المعماریة لمكان إقامة العرض .كما تعرف السینوغرافیا بأنها التولیف السلس للفضاء مع النص والبحث
ف ي جمیع البیانات والمعلومات المتعلقة ،والفن والممثلین والمخرجین والمتفرجین الذین یساهمون في اإلبداع األصلي النهائي.
()McKinney and Butterworth 3
إن السینوغرافیا – أي خلق فضاء فوق خشبة المسرح – ال توجد كعمل فني منعزل  ،ورغم أن المصمم المسرحي ربما قد
درس الفن ون الجمیلة وربما كان رساما أو نحاتا بالفطرة  ،فإن السینوغرافیا أكثر من مجرد لوحة خلفیة للمؤدین ،
والسینوغرافیا عمل غیر كامل دائما حتى یدخل الممثل في فضاء التمثیل ویلتحم بالجمهور  ،عالوة على ذلك فالسینوغرافیا
هي البیان المشترك للمخرج والفنان الذي یعبر عن وجهة نظرهم في المسرحیة أو األوبرا أو الرقصة المقدمة للجمهور
بصفتها عمال متحدا)Howard 5: Academyat Alfenon( .

تعريف مصطلح العمل المركب في الفن المعاصر:
المعنى التقلیدي للعمل المركب كلفظ تركیب " "Installationیشیر إلى تعلیق الصور أو ترتیب األشیاء في معرض .
المعنى األقل شمولیة واألكثر حداثة للعمل المركب  ،هو إقامة عمل فني في فراغ محدد  ،وفي هذا المعنى  ،نجد أن العمل
المركب یتم تجهیزه على وجه الخصوص في فراغات خاصة في المعارض  ،أو في مواقع خارجیة  ،وهو ال یشتمل فقط
على مجموعة من العناصر الفنیة المنفصلة لتعرض على شكل فردي ولكنه یظهر كمجموعة مكتملة أو بیئة معینة  ،وهو
یضیف إلى المتلقى خبرة تمكنه من أن یصبح محاطا بالفن  ،كما هو الحال في األماكن العامة ذات الجدران المزینة  ،أو
الكاتدرائیات الغنیة باألعمال الفنیة  ،ونالحظ أن األعمال المركبة بشكل عام تعرض لفترة وجیزة وبعدها یتم تفكیكه مع ترك
توثیق لها.
من أهم االتجاهات الفنیة التي سبقت فن التركیب واعتبرت تمهیدا حقیقیا لظهوره "اتجاه فن البوب -1950( " Pop Art
 )1960الذي كان من أبرز فنانیه "آالن كابرو  " Allan Kaprowومعارضــه الخاصة بفن الحدث " " Happening
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ولوحات "إدوارد كینهویز  " Edward Kienholzوالبیئات الخاصة بالعروض المسرحیة مثل Ruckus Manhattan
 ،ونالحظ أیضا المخازن الخاصة بـ "أولدنبرج  " Oldenburgوالملیئة باألشیاء الخاصة بالمستهلك  ،وأیضا " آندي
وارول  " Andy Warholو األشكال المتأنقة بدرجة شدیدة على ورق الحائط  .على خالف األعمال التي ذكرت سابقا –
والتي سبقت ظهور العمل المركب – هناك بعض التجهیزات الخاصة بـ "جودي بفاف " Jodi Pfaffوالتي صیغت داخل
بیئات درامیة تتضمن آالف من العناصر المنتشرة في حدائق  Thai Evokeفیتجسد العمل الفني داخل إطار الحلم والخیال
،هناك أیضا "دانییل بورین  "Daniel Porinوالذي یقیم أعماال مركبة لتخطیطات تقود إلى إنشاءات ینبثق منها التعبیر
تبعا ألوضاعها في موقع له شخصیة اجتماعیة أو بیئیة خاصة .
على ذلك فإن تلك البیئة التي یصیغها خیال الفنان من خالل العمل المركب یظهر لنا من خاللها تراكیب معینة من الخامات
المختلفة بعضها متماسك واآلخر یمكن أن یكون هشا رغبة من الفنان في تسجیل لحظة ما على حساب استمرار الخامات
المستخدمة  ،تلك التراكیب الخاصة بالفنان یمكن أن تكون في كثیر من األحیان مختلفة و غیر منسجمة بشكل منطقي ،
فندرك أن الفنان یبنغي شــئ مـــا مختلف  ،كما هو الحـــال مع الثقافـــة نفسها واحتیاجاتـــها المتغایرة و المختلفة ،وفي
أعمال الفنانین اإلیطالیین في االتجاه الذي سمي "الفن الفقیر " Arte Povera نجدهم وقد ألغوا االكتفاء المقنن أو المعنى
المعد بشكل مسبــق  ،بــل یوجد فقط أنواع متعددة من المعلومـــات المنتشــرة في أعمالهم والتي یمكن أن تثري المعنى ،
وهذه هي ثقافة فن ما بعد الحداثة  Postmodernوالتي أثرت مفهوم العمل المركب  .وأیضا نرى تلك التراكیــب في
فراغــات متطــورة من اللقطــات المصورة والتي تعرض من خالل شاشات عرض معینة تقوم بإیجاد مجال أوسع لعرض
رؤیة الفنان وأیضا یعطي الفرصة القویة لالستفادة من مفهوم في البیئة والحدث  ،كما یكون لإلیقاع الموسیقي دور كبیر في
بعض تلك التكوینات من خالل أصوات طبیعیة أو صناعیة تبعا لطبیعة و فكرة العمل  .لقد أدخل الفن المركب عنصري
الزمان والمكان كخامات أساسیة في العمل الفني وتبني التفكیر المعتمد على العالقة بین عدد من العناصر أو التفاعل بین
األشیاء وسیاق العرض الخاص بها أو قیمتها  ،وهذه القیمة تتكون من الفراغ المحیط والناس الموجودین به ونالحظ أن
المكان نفسه كان معدا بشكل مسبق إلنشاء هذا العمل الفني – حیث أن كل ما یكمن به یكون في حالة إیجابیة نشطة.یضفي
العمل المركب طابعا خاصا على أماكن عرضه فقد أوجد نوعا فنیا مختلفا ولم یكن مجرد تكوین بین األشیاء المعروضة بل
كان یتعامل مع الفراغ الخاص بالقاعة بأكملها  ،فیصبح المتلقي جزءا من العمل فور دخوله لهذا الفراغ  .من خالل وحدة
الفنون واندماجها كانت الموسیقى لها بعض المفاهیم المؤیدة لفكر العمل المركب وفلسفته الجمالیة ،إثارة عقل المشاهد ،أى
أن الفنان ال یبتكر أو یبدع شیئا منفصال ومغلقا ،بل یصنع شیئا لیجعل المشاهد أكثر انفتاحا وأكثر وعیا بنفسه وبیئته وهذا
من أهم ما یمیز العمل المركب.

االهتمام بالدور اإليجابي للمتلقي في العمل المركب:
إن عالقة المتلقي بالعمل الفني كانت دوما مسارا لالهتمام  ،وكان كل أسلوب أو اتجاه یتبنى مذهب معین في رؤیة األشیاء
ومدى تأثیرها على المشاهد تباعا  ،وهنا ینبثق تعریف آخر للعمل المركب في كونه :عمل فني محفز یدفع بالمتلقي إلى
المشاركة فیه  ،وبانضمامه یصبح هو العم ل المنشط للفكر الخاص برؤیة الفنان  ،ویخرج المتلقي من كونه مجرد مشاهد
إلى أن یصبح عنصرا أساسیا في معظم األعمال المركبة  ،وهذا بالمرور من خالل البیئة المكونة للعمل الفني  ،وعالوة
على ذلك  ،تكون أعینه عامال ضروریا عندما یتواجد في العمل جانب الخداع البصري  ،ویكون التطویر الفني لیس فقط من
خالل العناصر وحدها بل أیضا من خالل خبرة اإلدراك الحسي و قوة المالحظة  .إن العملیــة اإلبداعیــة في العمل المركب
تحتوي المشاهد وانطباعاتــه  ،ومع هذا التحـــول هنــاك تعریــف آخر للعمل المركب على أنه  :عمل فنـــي في مرحلة
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إعــاد ة تجسیـــد  ،فهــو یتحــول من عنصر مرئي إلى معترك من الخامات ،وتكون النتیجـــة فـي الغالـــب عبــارة عن
عمل مركب ذو عناصر جدیدة من حیث المعنى أو الصفة أو غالبا ماتحتفظ بشئ من أصلها الجوهري ( Beáta
.)Hockهكذا نجد الفن المركب في ستینات القرن العشرین كان نتیجة لعنصر االكتشاف  ،حیث احتوائه الممیز لخامات
مختلفة وعناصر انبثقت من الفنان لملء الفراغ المعطى  ،وأصبحت أهمیة الصاالت الخاصة بالمعارض تتزاید من خالل
اثنین من االتجاهات الفنیة في القرن العشرین  ،االتجاه المهتم بالفضاء والذي یتحدى فن اإلیهام في لوحة ذات بعدین
واالندماج بین الفن و العمارة  ،واالتجاه اآلخر وهو التقنیــة الخاصـــة بفن الكــوالج والــذي ساهــم بدوره كفـن مجمع ،
واستمر اندماج العناصر مع الفراغ الحقیقي لقاعة العرض  ،وقد اهتم العمل الفني المركب باختـراق العمل الفني لجعله جزء
ال یتجزأ من الفراغ االجت ماعي  ،ونجده یحتوي على المتلقي نفسه  ،وهنا نجد أن فن العمل المركب هو طبیعة تعــامل
متطورة تستخدم كل مــا هو قادر على التخاطب الوجداني لدى المتلقي وغالبا ما تكون تلك الخامات ذات طبیعة مادیة خاصة
بالموقع المقام به العمل .
هناك الكثیر من التعریفــات للعمل المركـب قد تكون مختلفة إال أنها تشترك في الفكر المتحرر للفنان  ،فنجد أن األعمــال
المركبــة لیســت كلهــا ذات صفـات أساسیة مشتركة فالبعض یجذب المشاهد للمشاركة داخل العمل – وهذا النـوع هو الذي
نحن بصدده في هذا البحث (نقطة البحث) – والبعض اآلخر یتم معالجته تشكیلیا في مكان محدد  ،والبعض اآلخر من
الفنانیـن یقوم بوضع بعض المثیــرات البسیطة فقط ال غیر  ،وهكـذا یكــون من الصعـب الوصول إلـى تعریف محدد تماما
للعمــل المركــب ممــا یعطیــه روح االستمراریــة والقــدرة علــى احتــواء كل مــا حدیث فكریا وتقنیا من خالل فتح باب
االكتشــاف و التجدیــد وعـدم التقید بآلیات فنیــة محـــددة .ویصف فن التركیب نوعا فنیا من األعمال ثالثیة األبعاد التي
غالبا ما تكون في مواقع محددة ومصممة للتغییر في نسبة الفضاء .عموما ،یتم تطبیق هذا المفهوم للفراغات الداخلیة ،في
حین ما تسمى نفس العملیة بالنسبة لألماكن الخارجیة بفن األرض Land Art أو  ، Earth Artإال أن الحدود بین هذه
المصطلحات تتداخل .األعمال المركبة یمكن أن تكون إما مؤقتة أو دائمة .ویمكن أن تقام األعمال المركبة في مساحات
للعرض مثل المتاحف وصاالت العرض ،وكذلك األماكن الخاصة والعامة .هذا النوع یشتمل على مجموعة واسعة من المواد
الیومیة والطبیعیة ،والتي غالبا ما یتم اختیارها تبعا لرؤیة الفنان والموضوع المعدة من أجله ،وكذلك الوسائط الجدیدة مثل
الفیدیو ،والصوت ،واألداء،العناصر التفاعلیة  ،الواقع االفتراضي واإلنترنت .العدید من األعمال المركبة تكون ملزمة
بالفضاء التي صممت فیه ،ذلك أنها مصممة لوجودها في هذا الفضاء فقط وال یمكن أن تقام في فضاء آخر .
األعمال المركبة التفاعلیة  Interactive installationهي فئة فرعیة من فن التركیب .األعمال المركبة التفاعلیة كثیرا
ما تجعل الجمهور مشاركا في العرض وبناءا على تلك المشاركة یكتشف الجمهور العرض أو التقنیة التي استخدمها المصمم
 .هناك عدة أنواع من المنشآت التفاعلیة التي یقدمها الفنانون،ومعظم األعمال المركبة التفاعلیة قد ظهرت في نهایة 1980
ثمانینات القرن العشرین وأصبحت نوعا خالل التسعینیات ،عندما أصبح لدى الفنانین اهتماما خاصا في استخدام مشاركة
الجمهور للكشف أكثر عن معنى العمل المركب ( .)Wikipedia Contributors 2019وبافتراض أن العمل المركب
هو مفتاح التحول في الفن  ،حیث تحول من ما یطلق علیه "المفهوم الرأسي" أو التعمق في اتجاه وسیط فني واحد وهو اتجاه
فن التصویر – بمعنى أنه بغرض التشكیل فقط – إلى المفهوم األفقي و هو االستفادة من الوسائط الفنیة األخرى مثل التصویر
والنحت والعمارة والوسائط الحدیثة من اسقاط ضوئي وفیدیو وعناصر تفاعلیة وغیرها من الوسائط مما أدى بذلك إلى وحدة
الفنون وتطویع ذلك الفن المركب لیكون مالئما لألداء الحي  .بذلك یكون العمل المركب هو عمل في فراغ محدد یستثمر
وبشكل دقیق السمات الخاصة بهذا الفراغ  ،وبناءا على ذلك یمكن اعتبار العمل المركب یمكن أن یكون نوع من أنواع
المسرح المرن . Flexible Stage
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تؤكــد األعمــال المركبـة علــى قـــوة الصلـــة بین الفــن و العلــم  ،فنجد العلــم و التكنولوجیا یعكسان أسالیب خاصة ومعقدة
 ،وممارسات فنیة متعددة مثل الفلوكسیس  ،فن األرض  ،الفیدیو  ،فن األداء  ،الفن المفاهیمي وتسعى للتقدم الفني المستمر
ونجدها تلفت االنتباه إلى أن العمل الفني المركب واالتجاهات الفنیة األخرى قد نمت معا خالل ستینیات القرن العشرین.إن
الفن المركب هو نوع من الصناعة الفنیة والتي ترفض بشدة التركیز على عنصر واحد تأییدا للتفكیر في العالقة بین عدد
من العناصر أو التفاعل بین مجموعة من األشیاء والمعروف عنها .أیضا نجد أن الفن المركب هو مصطلح یحمل معنى
االقتراب من صناعة الفن ورفض المفهوم التقلیدي لعرض العناصر في صورة منفصلة على جدار أو على قاعدة ما تاییدا
على اإلبداع الخاص بالبیئات المختلفة  ،كما نجد العمل المركب و قد اشتمل على فكرة إضافیة وهي كونه عمل لفراغ محدد
 ،فتحدید فراغ لعمل مركب یعطي معنى خاص  ،بالتركیز على السیـــاق الفكــري المتمیز والفراغ المادي للمكان حیث یقام
العمل المركب  ،فمن الممكن على سبیل المثال للصفات المادیة الممیزة للفراغ الكائن في قاعة العرض  ،أو یتضمن تاریخ
مجموعة من العناصر  ،أو یمكن أن یشتمل على اهتمامات خاصة مرتبطة بمكان العمل أو أنشطة تفاعلیة للمؤدین أو جمهور
العرض .وقد أثر فن األداء Performance Art بشكل كبیر على فن العمل المركب من خالل العالقة الوطیدة بین
الحدث والعنصر الزمني الخاص به،مع توظیف حركة العنصر البشري داخل الفراغ الخاص بالعمل،والذي قد یتحول إلى
شكل نحتي متحرك داخل العمل المركب،وربط تلك العناصر جمیعا مع إیقاع صوتي یسري داخل المتلقــي ویؤكــد علــى
احتــواء العمــل الفنــي المركب للمتلقي جسدیا ونفسیا ،مما یؤكد ضرورة االهتمام بالحدث وارتباطه بالزمن إلثراء العمل
وتعمیق الفكر والمضمون.
 أثر فن البيئة  Environmental Artعلى فن التركيب
في منتصف ستینیات القرن العشرین نجد العدید من الفنانین الذین وجدوا طرقا جدیدة وغیر تقلیدیة  ،لمقاومة النمو
التجاري وسیطرة السوق الفني على االتجاهات المختلفة الخاصة بالفن العالمي  ،وبطریقة أفضل أخذوا إبداعاتهم الفنیة خارج
قاعات العرض الفنیة تماما  ،ونالحظ أن األسالیب والطرق الخاصة بفناني البیئة ذات إطــار ممتــد تماما  ،ونجد العدید منها
یشید بأحجام ضخمة  ،ویتطلب حشود داخل التكوین  ،مع معدات صناعیة ثقیلة باإلضافة غلى المهندسین المختصین بتنفیذ
تلك األعمال  ،ونالحظ أن الشئ في فن البیئة عبارة عــن صیغــة تشكیلیــة للفنــان یحاول من خاللهـــا الدمـــج بیــن
الطبیعــة والروحانیات الخاصة بالفنان في إطار ممتد من الرؤیة مع اإلمكانیات الصناعیة المتطورة Wikipedia ( .
)”Contributors, “Environmental Art
لقد تأثر الفن المركب بفن البیئة من خالل الحلول الخاصة بالفراغات الممتدة عبر األفق بجانب االرتباط الشدید بین
الخامة المستخدمة وبین البیئة المقام بداخلها العمل الفني المركب  .إذا كان الفن المركب من الممكن أن یكون مفهوما كعمل
تجمیعي ثالثي األبعاد  ،فمن ا لممكن أن تكون األعمال البیئیة المجمعة ذات قابلیة للحدوث ،بمعنى أن المشاهد یألفها ببساطة
بل ویتداخل معها كجزء منها  ،مما یشعره بكیان آخر لم یتطرق له من قبل  .كذا نرى أهمیة هذا االتجاه الفني ومدى تأثیره
على فكر العمل المركب من خالل طبیعة الفراغات المستخدمة والتي تتسم بالبساطة والطابع األثري  ،مما یدفع بالفنان
الستخدام الخامات الطبیعیة التي تحاكي هذا الجمال التشكیلي إلبراز مضمونه الفني  ،مع عدم التكلف في الخامات أو المغاالة
في كثرة استخدامها حیث یسعى الفنان لوضع كیان فني یستقي اتزانه من الطبیعة  ،هذا بجانب التأكید على االنطالق للطبیعة
(.)Bower
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 أثر الفن الحركي Kinetic Art على فن التركيب
حیث أن الفن الحركي یعتمد على الدینامیكیة الحركیة الخاصة بالمجسمات  ،مما یعطیها صفة الحیویة التي تؤثر على
المتلقي  ،غالبا ما نجد الفن الحركي قد یتشابه مع تكنولوجیا اآلالت حیث دینامیكیة الحركة والتي قد تنتظم في غالبیة األعمال
 ،ونظرا لتأثیر الموارد الما لیة المحدودة والمتاحة أمام الفنان ،فأدى ذلك إلى ندرة األعمال  ،لكن هذا لم یمنع من تأثیر تلك
اآلالت الدینامیكیة على طریقة األداء في بعض األعمال المركبة وتوظیف تلك الحركة داخل مسارات خاصة داخل فراغ
العمل المركب.ولقد أثر الفن الحركي على فن العمل المركب بشكل كبیر من خالل دینامیكیة الحركة في الفراغ والتي تزید
من التفاعل بین المتلقي والعمل الفني المقام  ،هذا بجانب تنوع المجسمات المتحركة والتي تتضمن عناصر بشریة في إیقاعات
حركیة خاصة (. )Lucy Smith 128


أثر فن الجسد Body Art على فن التركيب
استفادت كثیرا من األعمال المركبة من اإلیقاع الحركي للجسم البشري سواء من خالل فن الجسد  Body Artأو فن

األداء  Performance Artأو الفن الحركي  Kinetic Artحیث دائما ما یكون الجسم البشري عنصر ثري ونابض
بالحیویة داخل العمل الفني المركب ال سیما األعمال المركبة التفاعلیة وعبر الشاشات والتكوینات التفاعلیة التي تخترق
فراغات األعمال المركبة المختلفة (“Installations | & Rebecca Horn: Body Art, Performance
Installation Art, Performance Art | Anxious Objects, Conceptual Art, Desire, Machines,
.)”| Memory, Play, Rebecca Horn, Sexuality


أثر فن الفلوكسس Fluxus على فن التركيب
حیث أن هذا الشكل الفني مبدأه الدراسة والتفكیر في التغیرات المألوفة لدى اإلنسان مثل التردد أو التذبذب  ،والتحوالت

أو التغیرات واالنتقال من حال إلى آخر  ،وهذه الخطــوات تنســاب مــن خالل االندمــاج بین الثقافات المتعددة و الفكر
الشمولي  ،لكنها تبقى في ح الة اندماج مثیر لالرتباك  ،ونجد أن الشئ في فن الفلوكسس ال یتم اختیاره بما هو معروف عنه
من خصائص أو حتى إهماله والتخلص منه لمجرد بساطته  ،بل یوضع في تكوین خاص یجذب المشاهد دائما بما لدیه من
حاثة ال تنتهي  ،ویتم دمجه في حدث خاص مسببا النبض الفني للعمل  .مما أثر على فكر العمل الفني المركب خاصة من
خالل فناني الفلوكسس الرواد في مجال الفیدیو وتركیباته الخالقة على ید الفنان نام جون

بیـــك

Nam June Paik

وأعمالــــــه في الفن المركب باستخــدام الفیدیو وشاشات العرض الضخمة وشاشات العرض المتداخلة مع المنحوتات
المختلف ة  ،ومع العنصر البشري .ویظهر مدى تأثیر فن الفلوكسس على العمل المركب من خالل عنصر عدم التمسك بالتقالید
الفنیة في الشكل والمضمون مع عدم التقید بالمصطلحات الفنیة الخاصة والتي تحدد اإلبداع الفني والحریة الفكریة للفنان
باإلضافة إلى روح التعاون الفني (“. )”Fluxus Movement Overview
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شكل ( )1أحد األعمال المركبة للفنان نام جون بيك بعنوان "عرض توثيقي " Documenta-Performance
عام  1977والتي استخدم فيها شاشات العرض لبث محتوى باإلضافة إلى أداء تمثيلي وغنائي من المؤدين

فن التركيب التفاعلي Interactive Installation
هو نوع فرعي من أنواع فن التركیب  ،هذا النوع یدخل الجمهور داخل العمل الفني للتعامل مع عناصر وتكوینات فنیة
تفاعلیة مختلفة تبدي تجاوبا مع تفاعل الجمهور معها مما یؤدي إلى حدوث حالة فنیة (“ – Interactive Installations
 ، )”IdeaXfactoryهذه الحالة وهذا التفاعل هو غرض هذا العمل المركب ،حیث یصبح لدى الفنان اهتمام خاص في
استخدام مشاركة وتفاعل الجمهور لتفعیل واكتشاف معنى لعمله المركب .وهناك أمثلة عدیدة ألعمال مركبة تفاعلیة سیتم
استعراض بعض منها كما یلي:
 العمل المركب "تراب  – " Dustسويسرا 2004 -
أحد األعمال المركبة ذات البعد الدرامي كان العمل المسمى بـالتراب  ، Dustهذا العمل المركب التفاعلي الذي یذیب
ویحلل ظل المشاهد الواقف أمام التكوین الرئیسي في العمل ،إلى تراب بمساعدة المحاكاة الرقمیــة لهذا الظل  ،وتم استلهام
فكرة هذا الموضوع من لوحات العصور الوسطى  ،التي یصور فیها الموت على شكل هیكل عظمي  ،ویرقص حول الناس
الذین یظهرون في مشاهد من الحیاة الیومیة  ،ویبدو هذا الموت المتمثل في الهیكل العظمي كما لو كان یذكر الناس بآخرتهم
(“ ، )”]MayBites - Dust [2004ورأي الباحثة أنه یمكن استخدام اإلمكانیات التي یتیحها هذا التركیب في العروض
المسرحیة الدرامیة والتي یمكن أن تحاكي خدع الظهور والتالشي .

شكل ( )2لقطات توضح حاالت مختلفة من العمل المركب التفاعلي  Dustتوضح كيف يذوب ويتحلل ظل المشاهد الواقف أمام التكوين الرئيسي
في العمل ،إلى تراب بمساعدة المحاكاة الرقميــة لهذا الظل
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العمل المركب "الظالل االستاتيكية  – " E-Static Shadowsالمملكة المتحدة 2009 -
هو مشروع تجریبي تحاول فیه المصممة الالتفیة زین بیرزینا  Zane Bērziņaاكتشاف امكانیة الحصول على حالة

شاعریة من الكهرباء االستاتیكیة التي توجد في أجسام الناس  ،والهدف من هذا هو معرفة كیفیة استخدام الطاقة
الكهروستاتیكیة ولعبها دورا في تطویر الموقع  .وفكرة العمل مشتقة من االهتمام الشخصي للفنانة بالجسد باعتباره بنیة
بیولوجیة ذات طابع اجتماعي بیولوجي فردي خاص به  ،ومتكامل في "بنیة بیئیة" أوسع  ،وكذلك من اهتمامها بإمكانیات
التفاعل المتبادل بین الفضاء و الجسم  ،وإنشاء سیناریوهات بیئة مكانیة جدیدة ،وهذا ما یمكن االستفادة منه في مجال
العروض المسرحیة .
تم إنشـــاء تكوین عبــارة عن قطعة نسیج تفاعلیة بطول  20متر وعرض  5أمتار قادرة على اقتناص الحركة وعرض
تلك الطاقة إلى أشكال متحركة مرئیة ومسموعة  .هذا النسیج االلكتروني یلعب دور المرآة االستاتیكیة التي تتجاوب مع
الشحنات االعتیادیــة غیر المرئیــة المولدة بواسطــة الجمهور المتفاعل مع المواد وجعل تلك الشحنات مرئیة وهذا حسب
قربه وبعده عن التكوین (.)Veinberga

E-Static Shadowsلقطة توضح النسيج التفاعلي الذي يستشعر حركة الجمهور في تكوين العمل المركب شكل ()3

شكل ( )4لقطة توضح العمل المركب  E-Static Shadowsكامال أثناء العرض للظالل الكهروستاتيكية .التركيب التفاعلي عبارة عن نسيج
مصنوع على نول جاكار  ،مع مستشعرات منسوجة وصمامات ضوئية مدمجة .يسجل التركيب شدة التيار الكهروستاتيكي التي يرسلها الجمهور
ويعكس ذلك على سطح عرض من القماش  -فكلما زاد مجال طاقة الشخص  ،زاد ظله أو ظله ،وهو معروض بمتحف لندن للعلوم.
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العمل المركب  5دقائق نحو المستقبل - Five minutes into the futureهولندا 2011 -
أقیم هذا العمل في هولندا  ،قام المصممان یورین شریفر  Yoren Schrieverو جوناس فورویرك Jonas

 Vorwerkبأخذ فكرة ا لبكسل البسیطة  ،ثم تحویلها إلى عمل مركب تفاعلي  ،في الهواء الطلق وهنا تعدى العمل المركب
حدود المكان المغلق ،والفكرة كانت أن البكسل نفسها لها قیمة صغیرة  ،فقط التفاعل مع العناصر المجاورة والمتفاعلة معها
یعطیها معنى حقیقي (“ . )”Five Minutes Into the Futureویمكن من وجهة نظر الباحثة استخدام مثل هذا النوع
من التركیبات في العروض المسرحیة الموسیقیة أو عروض المناسبات والعروض االحتفالیة في أماكن مغلقة أو مفتوحة في
الهواء الطلق .

شكل ( )5لقطات من العمل المركب  Five minutes into the futureتوضح تفاعل الجمهور معها ويمكن استغالل إمكانيات هذا النوع
من األعمال المركبة التفاعلية في العروض الموسيقية والعروض االحتفالية والمناسبات



العمل المركب التفاعلي  – Night Brightالواليات المتحدة األمريكية 2011 -

هذا العمل صممته شركة  Design IOفي كهف بامبل  Bumbleالمعد لألطفال في لوس ألتوس بكالیفورنیا  ،وخصیصا
لجعل األطفال یستخدمون أجسادهم إلضاءة الغابة اللیلیة التفاعلیة المكونة للعمل واكتشاف المخلوقـات التي تسكنهـا  ،بعض
تلك المخلوقات فضولي ویظهر لتحـري الضوء  ،والبعض اآلخر خائف ویختبئ في الظالل  ،أیضا یمكن لألطفال أن یجعلوا
النباتات اللیلیة تنمو وإطالق سراح الفراشات اللیلیة التي توجد داخل زهور تلك النباتات .المخلوقات توجد على أبعاد مختلفة
من الغابة  ،حیث یحتاج األبعد شدة ضوء أكثر الكتشافه  ،بعض المخلوقات ال تأتي إال حینما تكون الغابة في حالة سكون ،
لذلك على الطفل الذي یشاهد أن یستمع جیدا إلى األصوات لتحدید أماكن تلك المخلوقات (“ Night Bright - Interactive
 ، )”Installationویمكن استغالل إمكانیات هذا النوع في عروض مسرح الطفل .

شكل ( )6لقطات توضح تكوين العمل المركب  Night-brightوتفاعل أحد األطفال معه ويعتبر بيئة مكانية تفاعلية متكاملة يمكن استخدام
إمكانياتها في عروض مسرح الطفل
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 العمل المركب  – The Treachery Of Sanctuaryفرنسا 2013 -
قدم هذا العمـــل الفنان كریس میلك  Chris Milkفي باریس  ،وهو عبارة عن لعبة ثالثیة تفاعلیة تشترك في نیة روحیة
مع لوحات ما قبل التاریخ المرسومة على جدران كهوف  . Lascauxالتكوین عبارة عن ثالثة ألواح بیضـاء كبیرة
موضوعة رأسیا بمحاذاة بعضها البعض  ،بحیث تكون ظالال عمالقة عندما یمر النـاس أمامها  ،بحیث یكون الظل في اللوح
األول فوقه مجموعة من الطیور  ،ثم یبدأ الظــل في التفتیت إلى مجموعة من الطیور في اللوح الثاني  ،حتـى یتحــول الظــل
فــي اللوح الثالث إلى هیئة مالئكیة مجنحة ذات شكل درامي  .كانت فلسفة الفنان هنا هي أن حركة الجسد البشري هي أكثر
اللغات البشریة فاعلیة وعالمیة  ،وفي هذا العمل ،یخلق المشاركون شی ًئا غریبًا وقادرً ا على التمكین الذاتي  ،شی ًئا بشریًا
وطیورً ا  ،بأشكالهم الخاصة .تمثل كل لوح في العمل خطوة في رحلة .إن التفسیر السردي الشامل هو التجربة اإلنسانیة
العالمیة :الوالدة  ،والموت  ،والتجدید  .ما یثیر االهتمام هو المحادثة ذات االتجاهین بین العمل والمشاهد .المشارك هو
شخصیة نشطة في محتوى ومفهوم العمل  ،وبینما تسمح التكنولوجیا بهذا التفاعل  ،یكون التركیز على التجربة  ،على تجاوز
االبتكار التمكیني إلى االنغماس الروحي .إنها رحلة عالمیة  ،لكنها شخصیة  ،للتعبیر عن الذات  ،والغبطة  ،والتجلي ،
والتعالي .وهي تتغیر في كل مرة .فكل مشاركة هي تجربة روحیة جدیدة ورقصة جدیدة .تمامًا كما استجاب البشر دائمًا
للموسیقى الحیة االرتجالیة من خالل إیجاد الحریة في تعبیرهم الخاص  ،كذلك سیتم تحدید العمل من أجل كل منهم  ،في كل
مرة :رحلة تتفكك وتحتفل بالوجود العاطفي بلغة جسدیة جدیدة  ،یحول الظــل عــن طریق كامیـرا معینة تقوم بتفتیت السلویت
المتكون إلى قطــع فــي أجزاء من الثانیــة  ،مع إضافـــة المؤثــرات الصوتیة لصوت رفرفة األجنحة والریش عن طرق
وضع مضخمات للصوت خلف التكوین (“ Meet Director Chris Milk And Check Out His Latest
 .)”Installation The Treachery Of Sanctuaryوهذه الفكرة – في رأي الباحثة – یمكن تطبیقها واالستفادة
منها بشكل كبیر في المسرحیات الدرامیة وإعادة تقدیم التراجیدیات واألساطیر اإلغریقیة لكبار كتاب وشعراء المسرح
اإلغریقي وكذلك بعض أعمال المسرح العالمي التي یمكن من خاللها تجسید المخلوقات الخرافیة والكیانات األسطوریة
باستخدام هذه األلواح ومؤدین عادیین .

شكل ( )7تكويــن  The Treachery Of Sanctuaryأثناء العرض التفاعلي و يظهر الثالث ألواح و كل لوح عليه عرض مختلف حيث
أن التفسير السردي الشامل لكل لوح هو التجربة اإلنسانية العالمية :الوالدة  ،والموت  ،والتجديد
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االلتقاء بين األعمال المركبة والسينوغرافيا
إن معظم األبحاث التي درست طبیعة األماكن المسرحیة قد ركزت على قدرة هذه األماكن على تركیز االنتباه على العرض
المسرحي الذي یتم تقدیمه  .وفي إطار هذا العمل المسرحي الذي اكتملت هیئته فإننا نجد أن النظرة الثاقبة للمشاهد المثالي
في عصر النهضة قد سادت حتى فترة قریبة  ،وخالل القرن العشرین حاول العدید من الكتاب المسرحیین والتجریبیین الذین
ظهروا في العشرینات من هذا القرن أن یكسروا هذا اإلطار المسرحي وسیطرته  ،وذلك عن طریق اقتراح بعض البدائل .
وبناءاً على هذا فقد نتج عن ما قاموا به من تجارب استحداث العدید من األسالیب المسرحیة الجدیدة التي سارت بجانب
األشكال األصلیة للعالقة المادیة بین المشاهد والحدث المسرحي ،وبالرغم من هذه التجارب فإن االعتقاد السالف للدور الذي
یقوم به الفضاء المسرحي قد ظل كما هو  :فهو یمدنا باألساس المجازي واألساس البنائي للعرض المسرحي  .وعندئذ فإن
المكان المسرحي ظل جوهر عملیة التقدیم ( . )Mirdond 139إن العرض المسرحي هو نتاج ثالثة قوى  :المؤدي ،
والفضاء المسرحي والزمن  ،وقد تم استبعاد عنصر النص من النموذج لسببین رئیسیین  ،أوال :توجد بعض األنماط من
العروض مثل العروض اإلیمائیة التي ال یوجد لها نص مكتوب  ،وذلك ألن اإلیماء یعتمد على الصورة ( ) Iconicبینما
یعتمد النص المكتوب على الرمز ( ، ) Symbolicثانیا  :حتى في حالة وجود نص مكتوب كمصدر للعرض فإنه یتحول
في النهایة إلى مجرد عنصر ضمن منظومة العرض ( . )Hilton 20,21كما تم استبعاد الجمهور من التقسیم السابق ،حیث
أنه في ضوء ما تم ذكره توا وانطالقا مما سبق فإن تطور األعمال المركبة لتتجاوز نطاق هدفها وانتقالها إلى حالة مختلفة
من األداء تقترب من العرض المسرحي بمعنى أن العمل المركب یقوم بتبدیل األماكن والفراغات بكیفیة خاصة لتكون صالحة
لتقدیم عرض مسرحي یتفاعل معه الجمهور ،أي أنه في حاالت كثیرة من األعمال المركبة التفاعلیة نجد أن الجمهور یسهم
بدوره كمؤدي تماما مثلما یفعل الممثل على خشبة المسرح  .إن ما یمیز العرض المسرحي عن العرض السینمائي هو حیویته
وانفتاحه على مشاركة الجمهور  ،والجمهور في هذه األعمال المركبة یشارك فیها بالمعنى الحرفي فحضوره یشكل قوة
تعمل على تركیز األداء والخبرات المقدمة من خالل العمل ( .)Hilton 21وترى الباحثة أن تطور األعمال المركبة لتتجاوز
نطاق هدفها وانتقالها إلى حالة مختلفة من األداء تجعلها تقترب بشكل كبیر من العرض المسرحي بمعنى أن العمل المركب
یقوم بتبدیل األماكن والفراغات بكیفیة خاصة لتكون صالحة لتقدیم عرض مسرحي یتفاعل معه الجمهور  .ومن خالل األمثلة
التالیة تستعرض الباحثة بعض األ عمال المختلفة حیث قامت بتصنیفها بین أعمال مركبة لها سمات العروض المسرحیة
وعروض مسرحیة ذات سینوغرافیا تستخدم مبدأ فن العمل المركب.
أ -أعمال مركبة لها سمات العروض المسرحية :
هناك بعض األعمال التي تنتمي إلى فن التركیب ذات طبیعة خاصة ،حیث أنها تحمل في طیاتها سمات خاصة تؤهلها لتقارب
في بنیتها وتكوینها للعروض المسرحیة ،مثل :
 العمل المركب التفاعلي  – Family Portraitجنوب أفريقيا 2007 -
هذا العمل  -تصمیم جینا بورشیل  - Jenna Burchellیتجاوب مع المشاهد بطریقة محددة ومختلفة  ،فحینما یخطو
المشاهد داخل اإلطار المطلي الذي في واجهة العمل ینطلق جهاز استشعار حركي والذي یتصل بجهاز تلیفون داخل التكوین
لیبدأ في الرنین عشوائیا  ،یتم إغواء المشاهد لیرد على التلیفون المصر على الرنین  ،لیسمع صوت أحد أفراد عائلة یحاول
االتصال بهم من خالل كلمات فوریة  :مرحبا؟ هل أنت هناك؟ هل تسمعني؟  ...وهكذا  ،هذه األصوات تعمل بصورة
عشوائیة عبر ثالثة أجهزة تلیفون وتؤدي أداءا درامیا بمشاعر متنوعة مثل الغضب  ،األلم  ،الیأس أو الغیظ  .تكرر العملیة
حتي یقرر المشترك تجاهل نداء التلیفونات ویخرج من اإلطار لیغادر التكوین (“ Jenna Burchell Family Portrait
 .)”| Art.Co.Za | Art in South Africaفي هذا العمل التفاعلي یمكن – من وجهة نظر الباحثة  -استغالل العناصر
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المكونة للتكوین كعناصر منظریة ویمكن استخدام اإلطار الذي یتقدم التصمیم كعنصر منظري لتحدید الصورة المسرحیة
وذلك بشكل خاص لعرض مسرحي مقام على خشبة مسرح بروسینیوم .

شكل ( )8لقطــات من العمل المركب التفاعلي  Family Portraitتوضـح التكوين داخل اإلطار المطلي الذي في واجهة العمل وجهاز
التليفون كما توضح تفاعل المشاهد والمؤدي في ذات الوقت مع التكوين

 العمل المركب " إظهر خطوطك  – " Show your Stripesفرنسا 2009 -
هذا العمل المركب التفاعلي من تصمیم دینیس كونولي  Denis Connollyو آن كلیري  Anne Clearyیعود بنا مرة
أخرى إلى الربط بین األداء المسرحي وفن العمل المركب  ،حیث یوظف هذا العمل األداء الحركي للتشكیل  ،فیستخدم
مشاركة الجمهور لتحقیق شكل خطوط الحمار الوحشي غیر المنتظمة اثناء الحركة أمام الخطوط الطولیة المتساویة حیث
دعا القائمین على العرض المشاهدین إلى الدخول في التكوین المخطط وتغییره بحركاتهم.على أنغام الموسیقى من تألیف
الملحن الفرنسي جان فیلیب رینولت  .)Art( Jean Philippe Renoultوفي رأي الباحثة أن هذا العمل یصلح للعروض
الحركیة واإلیمائیة وعروض الرقص الحدیث  ،حیث یمكن استخدام الحركات الراقصة واإلیماءات للمؤدین في الحصول
على سینوغرافیة متغیرة بشكل فوري وعدم بقاء الصورة المسرحیة على وتیرة واحدة طوال العرض  ،مما یحقق تنوعا
مستمرا طوال فترة العرض .

شكل ( )9لقطات من العمل المركب " إظهر خطوطك " Show your Stripesو يظهر تفاعل الخلفية ذات الخطوط الرأسية المتوازية مع
حركة المؤدين لتظهر مثل شكل خطوط الحمار الوحشي
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 عرض من أجل التحكم  – In order to controlتركيا 2012 -
صمم االستودیو اإلبداعي متعدد التخصصات  NOTA BENE Visualهذا العمل الذي یتكون من تركیب سمعي
بصري محیر للعقل باستخدام تقنیة رسم خرائط الفیدیو المنفذة بشكل معقد والتي تستخدم أحدث التقنیات لخلق بیئة فنیة مثیرة
لالهتمام للمشاهدین للمشاركة فیها  ،حیث یسقط على األرض اسقاطا مكونا من كتابات وعند الحركة فوقها یتم ترجمة الظالل
والسلویت على الحائط المواجه إلى ظالل مغطاة بالكتابات تعادل نفس الكتابات التي اقتطعها ظل المــؤدي أو المتفــرج من
على الكتابــات التي على األرض  ،مما یخلق بیئة فنیة ومثیرة لالهتمام تدفع المتفرجین للمشاركة فیها ،لشيء األكثر إثارة
لالهتمام في العرض هو التفاعل واالعتماد على مشاركة الجمهور .بینما یدخل المتفرجون في مكتن العرض لقراءة المحتوى
المتوقع  ،تغطي صورتهم الظلیة السوداء الكلمات الموجودة على األرض وتنقلها إلى الجدار القریب.یمكن للمرء أن یتعجب
من هذه الخدعة السحریة التكنولوجیة لفترة طویلة ج ًدا  ،خاصة أنه ال یزال هناك نص قابل للتمریر لیتم قراءته .ومن أجل
قراءة النص  ،یمكن للمتفرج المشارك الجري ذهابًا وإیابًا عبر الشاشة  ،كما أن تكوین مجموعة من األشخاص  ،یقفون جنبًا
إلى جنب یمكن أن یلغي المساحات التي یمكن أن تضیع فیها الكلمات.یلمح هذا العرض التفاعلي أی ً
ضا إلى فكرة الترابط
وكیف یمكننا جمی ًعا مساعدة بعضنا البعض  ،ومشاركة المعلومات ( .)feeldesainوترى الباحثة أن مثل هذا النوع من
األعمال یمكن االستفادة منه جیدا في تصمیم سینوغرافیا العروض المسرحیة  ،حیث یوفر نوعا جدیدا من الوسائل التي یمكن
من خاللها بناء المنظر ،من خالل أشكال أجسام المؤدین  ،أو النص المكتوب والمعروض على القطع المنظریة.

شكل ( )10لقطة من العمل المركب  In order to controlويظهر فيها ترجــمة ظالل وسلويت المتفرجين على الحائط المواجه إلى ظالل
مغطاة بالكتابات تعادل نفس الكتابات التي اقتطعها ظل المتفرجين من على الكتابــات التي على األرض وهو ما يمكن االستفادة منه جيدا في
تصميم سينوغرافيا العروض المسرحية



العمل المركب) تركيب فني مرح لكاميل واالال  )Camille Walalaالمملكة المتحدة 2017 -

استخدمت فنانة الجرافیك كامیل واالال  Camille Walalaأسلوبها الملون الممیز لبناء تكوین فني مرح یشبه متاهة داخل
 Now Galleryفي لندن  ،مصممة لتكون مثل الملعب حیث یمكن للزوار من كل األعمار إطالق العنان لطفلهم الداخلي
ویفقدوا أنفسهم في األلوان واألنماط المتعددة .مع الجدران ذات االرتفاعات المختلفة  ،والممرات ذات العروض المختلفة ،
والمساحات المغلقة والمسارات المنحنیة والمتعرجة  ،فإن التركیب یبرز فكرة المقیاس البشري  ،مما یمنح الزوار انطباعًا
بصریًا دائمًا وتجربة فیزیائ یة استثنائیة أثناء مرورهم بها .في مركز التكوین توجد لعبة ألغاز ثالثیة األبعاد حیث سیواجه
الزوار تحدیًا یتمثل في استكشاف األلوان واألنماط واألشكال والمقاییس .بالنظر إلى أعاله  ،هناك عالقة واضحة ومرنة بین
عناصر التكوین من حیث محدداته الرأسیة واألفقیة  ،مما یجعل له امتدا ًدا هیكلیًا للبیئة المكانیة التي یتحرك فیها الزائر ،
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مما یجعله أشبه ببیئة مكانیة مالئمة لعرض مسرحي (“ Playful Art Installation by Graphic Artist Camille
. )”Walala

شكل ( )11لقطات من العمل المركب "تركيب فني مرح لكاميل واالال " Camille Walalaعام  2017ويظهر أسلوبها الملون المميز لبناء
تكوين فني مرح يشبه المتاهة مصممة لتكون مثل الملعب  ،مع الجدران ذات االرتفاعات المختلفة  ،والممرات ذات العروض المختلفة ،
والمساحات المغلقة والمسارات المنحنية والمتعرجة

 العمل المركب التفاعلــي - ALsosأيرلندا 2019 -
هذا العمــل عبــارة عن غرفة لتبــادل المعلومــات التفاعلیــة في وسط غابــة صغیرة رائعة  .في الحكایات الخرافیة الغابة
هي المكان الذي یذهب إلیه المرء في ضالل  .فهي تجمع بین نقیضین فتكون مكان للوقایة أو مكان خطــر علـى حـد سواء .
مكان غامض ،صامت ،سري ،سحري ،غابة مظلمة یمكن أن تحوى لقاءات غیر متوقعة  .یحمل المتفرجون مشاعل،
ویتجولون في الفضاء المعد للتفاعل.في الداخل ،تضــيء الزهور من الفلورسنت التي تفرقت بین فروع األشجار  .كل
زهرة یتفاعل بهــا مختلــف األصوات التي تتغیر باستمرار اعتمادا على شدة الضوء التي ینتجها الجمهور بواسطة المشاعل
.اإلبداع في هذا التكویـن عبارة عن إمكانیــة التهجین بین النبات واستخدام الضوء الرقمــــي .تخفــي كل زهرة داخل المتاع
(عضو التأنیث) أجهزة االستشعـار التي تدون تغییرات على برنامج كمبیوتر .ویرتبط تغیر البیانات لیتغیر فـي عشوائیـة
نتیجة لتجول الجمهور في العمل عن طریق تولید نبضات ضوء ( .)Ancxtهذا العمل – من وجهة نظر الباحثة – یمیل
بشكل كبیر إلى العروض المسرحیة ویمكن تطبیق مسرحیة " حلم منتصف لیلة صیف " للكاتب االنجلیزي ولیم شكسبیر في
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هذه البیئة المكانیة حیث تدور معظم أحداثها في غابة مسحورة ووسط عالم الجن والحوریات .حیث أنه بإمكانیات هذا
التركیب یمكن توفیر إمكانیات وأفكار النهائیة أمام الجمهور بل ویمكن دمجهم في العرض كمؤدین.

شكل ( )12لقطة توضح تصميم العمل المركب التفاعلــي
 ALsosوالذي يحاكي غابة صغيرة تفاعلية

شكل ( )13لقطــة توضـح أحد الزهور التفاعلية في
العمل المركب  ALsosو تظهر نقطة االستشعار
داخل المتاع في وسط الزهرة

ب -عروض مسرحية ذات سينوغرافيا تستخدم مبدأ فن العمل المركب
سبق أن ذكرنا أن الجمهور فور دخوله للعمل المركب التفاعلي أصبح جزءا منه  ،كذلك إذا كان العمل المركب یحتوي على
مؤدي ضمن عناصره وهذا المؤدي یقدم أداءا تمثیلیا  ،حركیا  ،غنائیا ....إلخ فبذلك اكتملت األربعة شروط الالزمة الكتمال
العرض المسرحي  ،فیما یلي بعض العروض التي ترى الباحثة أنها تحمل في طیاتها سمات من فن التركیب .

 عرض شبكة الكابوس  - The nightmare networkفرنسا 1990 -
تــرى الباحثــة أن هذا العـرض یعتبـــر مــن بدایــات احتـواء العمـل المركـب علـى أداء تمثیلــي  ،قـام الفنـان كریستیـــان
بولتانسكـي  Christian Boltanskiبالبحث في أفكاره في عالم األحالم  /الكوابیس وابتكار طرق مختلفة الستخدام
الضوء .هذا العمل مثیر لالهتمام ألنه یستخدم الضوء  ،لجعل عمله یأتي إلى الحیاة ویبدو أكبر من ذلك ،من مزایا هذا العمل
أنه یحیط بالمتلقي تمامًا ویصبح جزءًا من العمل .یمكن للمرء أن یطلق على كریستیان بولتانسكي فنان الظالل .حیث تسود
قاعة العرض  -التي هي عبارة عن قاعة مغلقة في أحد المعارض بباریس وتعتبر كمسرح مرن  -ظالمًا غیر مألوف ،ال
شئ سوى ضوء الشموع المتأللئة  ،على سبیل المثال  ،یلقي على الحائط ظالل األشكال الصغیرة المقطوعة من المعدن.
ُتضاء صور التصویر الفوتوغرافي غیر الواضحة في اإلطارات السوداء بشكل خافت بواسطة مصابیح مكتبیة صغیرة.
خال من اللون .تظهر الصور باألبیض واألسود والمالبس المستعملة وعلب التخزین الباهتة
عالوة على ذلك  ،فإن عمله شبه ٍ
أو الصدئة بشكل متكرر في العمل وتثیر جوا كابوسیا  .وغالبا ما یصاحب العمل أداءا تمثیلیا صوتیا لیصبح التكوین بعناصره
هو المؤدي (“ ،)”.Christian Boltanskiیذكر هذا العمل بعروض مسرح خیال الظل.
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شكل ( )14لقطات من العمل المركب عرض شبكة الكابوس  The nightmare networkعام  1990هذا العمل يستخدم الضوء ويحيط
بالمتلقي تما ًما ويصبح جز ًءا من العمل حيث تسود قاعة العرض ظال ًما غير مألوف ،ال شئ سوى ضوء الشموع المتأللئة يلقي على الحائط
ظالل األشكال الصغيرة المقطوعة من المعدن مما يثير جوا كابوسيا

 عرض "أرواح على المسرح  – "Spirits on stageالسويد2002 -
من خالل مهرجان مدینة مالمو  ، Malmö City Festivalفي السوید  Swedenأرادت إدارة المهرجان أن یُدرج
عمل مركب  Installationوقطع أداء  Performance Piecesمع الوسائط الرقمیة في البرنامج الخاص بالمهرجان.
وأقیم المهرجان في الساحة الثقافیة في خیمة السیرك في وسط مالمو  ،Malmöالتي تسع  300مقعد .إن برنامج المهرجان
عادة ما یشمل عروض مسرحیة  ،عروض راقصة  ،عروض لموسیقى الروك ،عروض ثقافیة وكومیدیة ستاند اب
 ،Standup Comedyولكن هذا العام –  - 2002أرادوا شيء جدید ،شيء یتضمن التفاعل مع الجمهور ویرتبط بالثقافة
الرقمیة واإلعالم .فتم تقدیم قصة األشباح التفاعلیة "أرواح على المسرح  " spirits on stageألجل خیمة السیرك .وكان
الهدف هو صنع تجربة رائعة للجمهور مع مادة وأدوات متاحین .لقد تم تصمیم عرض "أرواح على المسرح spirits on
 " stageكمنظر متسلسل لمدینة لیشارك الجمهور .وكانت الفكرة  ،القصة والرسوم المتحركة من تصمیم كاترین نیلسن
 ، Katrine Nilsenجورجان كالیسن  Jørgen Callesenوماریكا كاجو  . Marika Kajoولقد اتفق على عمل
نموذج مبدئي للتركیب  Installationیحفز أعضاء الجمهور على األداء على المسرح بطریقة ستكون مذهلة بما یكفي
إلشراك حتى الجمهور السلبي الرافض للمشاركة .ولقد اتفق أیضا أن التركیب  Installationیجب أن یُقدم كتجربة حیث
أنها ستكون أول مرة یتم فیها تجربة تقنیات التجهیز المسرحي هذه على جمهور .إن التركیب  Installationسیكون على
خشبة المسرح لساعتین فقط ،لذلك یجب أن تكون المبادئ بسیطة وواضحة ،ویجب أن تكون الفكرة سهلة االستیعاب للتأكد
من عدم فقدان الجمهور .وكانت النتیجة هي قصة أشباح تجري أحداثها في مدینة مالمو  ،Malmöالتي تحولت إلى مدینة
مسحورة ،ظهرت مع دقة الساعة في منتصف اللیل واختفت مع بزوغ الفجر .إن الجمیع یعرفون قصص األشباح ،وهي
عادة ما تكون مستوحاة من الروایات األسطوریة المرتبطة بمواقع معینة وبتاریخها ،ویمكن أن ترتبط معً ا بطریقة غیر
خطیة .عالوة على ذلك ،فإن الجمهور یمكن أن یرتبط بسهولة مع المواقع المعروفة في مدینتهم.
كان هناك مساحة لثالثة مشاركین في المرة الواحدة ،ولقد أصبحوا شبحهم الخاص من خالل ارتداء لون مرمز Color -
 Codedبـ "رداء الشبح  ." Ghost Capeوبالنسبة لكل رداء شبح ،سیكون هناك صورة رمزیة راقصة للشبح في
المجموعة االفتراضیة  .The Virtual setوهذه الصور الرمزیة للشبح كانت مصنوعة من الضوء ،وتتبع الشخص على
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المسرح كمصباح .وبهذه الطریقة ،كان كل شخص مجسد في القصة ،وكان قادر على "الرؤیة" في الظالم .لقد تم عمل
المونتاج في المناطق التي كان محیط المدینة ظاهر فیها فقط .وبعضها ستضيء األشباح التفاصیل من خالل السیر عبر
المدینة ،ودعوة المشارك الستكشاف المكان ،وإیجاد قصص األشباح المخفیة .وإلعطاء كل شبح ظهور فردي وشخصیة،
كانوا یُحركوا مسب ًقا في حلقة قصیرة ،ویمیزون بصوت تمیز ،ینشط كلما لمسوا بعضهم .ومع القلب النابض لألشباح
الفردیین ،یمكن للمشاركین الثالثة إیجاد المناطق النشطة ،وتفعیل قصص األشباح ،والتي ستظهر مرة واحدة فقط خالل كل
جلسة ( .)Carver and Beardon 87إن كل قصة شبح بها ثالث مستویات من التقدیم :صوت منفرد أو تغییر بصري
طفیف یرمز لوجود قصة الشبح ،مستوى صوت ثاني وتأثیر بصري متحرك یعطي مقدمة للقصة ،والقصة الكاملة .وأیًا كان
الشبح أو الزوج المتعاون الذي اكتشف البقعة النشطة ،یظهر المستوى األولى حینما یدخل شبح منفرد ،والمستوى الثاني
حینما یدخل شبحان معً ا ،والمستوى الثالث حینما یدخل كل األشباح الثالثة م ًعا  ،مما یؤدي إلى ظهور صورة مسرحیة یتوافر
فیها عدة مفردات منها الصورة المرئیة  ،الصوت واألداء الحركي في الصورة الشبحیة الراقصة الناتجة ( Carver and
.)Beardon 88

شكل ( )15لقطات من عرض "األرواح على المسرح  "spirits on stageباألعلى رسم توضيحي يوضح البانوراما الدوارة التي تتحرك في
 ، 360وعليها منظر للمدينة  ، Cityscapeباألسفل لقطتان من داخل العرض ويظهر ثالثة مشاركين من الجمهور  ،وقد أصبحوا أشباح من
خالل ارتداء لون مرمز  Color - Codedبـ "رداء الشبح  ."Ghost Capeسيكون هناك صورة رمزية للشبح وهذه الصور الرمزية
مصنوعة من الضوء ،إن كل قصة شبح بها ثالث مستويات من التقديم :صوت منفرد أو تغيير بصري طفيف يرمز لوجود قصة الشبح ،مستوى
صوت ثاني وتأثير بصري متحرك يعطي مقدمة للقصة ،والقصة الكاملة .يظهر المستوى األول حينما يدخل شبح منفرد ،والمستوى الثاني حينما
يدخل شبحان م ًعا ،والمستوى الثالث حينما يدخل كل األشباح الثالثة م ًعا  ،مما يؤدي إلى ظهور صورة مسرحية تتوافر فيها عدة مفردات منها
الصورة المرئية  ،الصوت واألداء الحركي في الصورة الشبحية الراقصة الناتجة
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 عرض – Cubicالمملكة المتحدة 2010 -
قدمت هذا العرض شركة  Immersiveویهدف إلى استخدام فن العمل المركب في تشكیل السینوغرافیا  ،إلى تجــاوز
قیـــود اإلسقــاط على العناصر واألشكــال  ، Projection Mappingفنان موسیقى الهاوس إریك بریدز Eric
 Prydzیـــؤدي فـــي وســـط خشبة مســـرح " "02 Arenaفي لندن ،یتــم الحصـــول علـى تحركاتــه وتحلیلهـا
واستخدامها للحصول على سینوغرافیا متحركة مسقطة على التكوین الذي یحیط به بطریقة فریدة من نوعها لكل أداء وكل
وصلة موسیقیة  .للحصول على الشكل والحركة في نفس الوقت ،وتولید المحتوى المعروض بشكل مباشر ،ممــا یسمح
بتقدیم نوع جدید من السینوغرافیا القائمة في األصل على فن العمل المركب (“CUBIC • The Art of Experiential
)”© . Design

شكل ( )16لقطتان من عرض  Cubicويظهر فيهما  Projection Mappingعلى التكوين قبل العرض وأثناء العرض حيث يحيط
بالمؤدي

 عرض ذاتية المستقبل  – Future selfألمانيا 2012 -
قدمت هذا العرض شركة  Random Internationalفي قاعة بجالیري  MADE Galleryفي برلین  ،وبنیت فكرته
على علم الحركة المجردة  Kinematicsوقد قدمت فیه دراسات للحركة اإلنسانیة  ،ومدى تفاعل العناصر المكونة
للسینوغرافیا مع تلك الحركة اإلنسانیة )” .(“Future Selfتم تقدیمه ألول مرة بالتعاون مع مصمم الرقصات واین
مكجریجور Wayne McGregorالذي صمم رقصة جدیدة للعرض حیث صعد اثنان من الراقصین إلى "المسرح"
للتواصل جسدیًا مع بعضهما البعض وكذلك مع انعكاساتهم الخاصة من خالل المجسم األساسي الذي تبلغ أبعاده × 1200
 3450 × 1500ملم و یتألــف من عدد من مجسـات  LEDالمعلقة والمرتبطة بنظام رقمي یستخدم اللوغاریتمات والمعادالت
الحسابیة والتي تستشعر الحركة ومن ثم تتكون أشكال تفاعلیة نتیجة لتلك الحركة  ،أداء المؤدین موحد بین الرقص والموسیقى
في تجربة فوریة للجمهور  ،وتقدیم تسلسل تمهیدي كامل لـ "الذات المستقبلیة" (“RAndom International: Future
)”Self at MADE Space, Berlin

شكل ( )17صور توضح بعض مراحل إنشاء تكوين Future self
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شكل ( )18تكويــن  Future selfبعد اإلنشــــاء وأثناء العرض التفاعلي حيث نرى اثنان من الراقصين يتواصال مع انعكاساتهم الخاصة من
خالل المجسم األساسي

 عرض أغنية العصفور  – Sparrow Songالواليات المتحدة 2013 -
هذا العمل أقامته شركة  ASU Binary theatre companyبالتعاون مع الفنان دانییل فاین  Daniel Fineفي حجرة
بمعرض  Tempeبأریزونا  ،ویعد من أكثر األمثلـــة وضوحــا على األعمـال المسرحیة القائمة على مبدأ العمل المركب
 ،هذا العمل الذي هو مزیج بین الفن المركب والمسرح والذي أثمر عن تجربة تفاعلیة لجمهور من الشباب  .في العــروض
المسرحیة التقلیدیـة عادة ما یشاهدها الجمهور وهو جالس في مقاعــد المسرح  .أما هذا العرض" "Sparrow Songفقد
قام بشكل مختلف هو أنه جعل جمهور الشبــاب یلتف في تجربة مختلفة ،في محاولة لجعل الجمهور لیــس مجــرد متفــرج
 ،بل تطویــر عالقة هادفة ولبقة بین الجمهور والعرض تبعــا لسیاق القصة نفسها  ،وقد تم استخدام أجهزة استشعــار
Kinect Microsoft

ودمجها في األداء المسرحي  .إنها تجربة  ،لیس من غیر المألوف أن یذهب المتفــرج إلــى

متحـف للفنون ویشاهد عمل مركب یحتوي على عنصر تفاعلي ،لكن في هذا العمل الذي یروي قصــة من خالل التفاعل
الرقمي والتناظري  Digital and Analogمن خالل الغمر .ویمـكن للعائــالت التفاعــل مــع القصـة المرویة من خالل
العرض عن طریق دخول التكوین ولمس عالم تلك القصة.
أغنیـــة العصفــور  Sparrow Songهي قصــة صداقة وانتمـاء .عن فتاة وحیــدة تستولى على فراغ معین ،وتجعــل
منه مكانــا فنیا تنشئه بنفسها  .إنها تمأل هذه البیئة بشكل تام بالخیال واإلبداع .وهي تبتكر ،عالم وهمي حتى أنها شكلت عالقة
مع طائر تائه ودعته للعیش معها في مكانها الخاص  .وأصبحت بینهما رابطة صداقة وأخوة  ،حتى تركها الطائر وشعرت
بالوحدة مرة أخرى  .ثم تركت مع سؤال ما إذا كانت قادرة على الثقة باآلخرین ،ویمكن أن تفتح عالمها حتى أكثر من ذلك.
وهذا هو لحظة عندما واجهها الجمهور ،وتبین أنها تدعوهم إلى عالمها .لكنها متشككة،مرتابة ولكن على استعداد للمشاركة.ال
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یدخل الجمهور إلى الفضاء على الفور  ،األداء االفتتاحي یستغرق حوالي  15دقیقة  ،ثم تتفاعل الفتاة مع الجمهور وتدعوهم
لدخول عالمها الخاص  ،وفي تلك المرحلة یدخل الجمهور إلى عالمها بكامل إرادته و یختار أن یحصل على مغامرته الخاصة
من خالل القصة  ،یمكن أن یستكشف ویلمس ویختبر كل الرموز التي تركتها الفتاة وراءها وخالل ذلك یتعرفون عن قطع
صغیرة من القصة التي تركتها الفتاة ورائها في الماضي  .ینعكس بصیص من ماضي الفتاة في تكوین العمل المركب .في
جمیع أنحاء مختلف الغرف شبــه المغلقة ،وهناك الخرائط التي تظهر فیهــا أین كــانت الفتــاة سوف یكــون الجمهور أیضــا
قادرا على قراءة البطاقات البریدیة التي تتبادلها الفتاة مع جدتهــا .هناك تركیب الصوت حیث یمكن للجمهور الضغط على
األزرار ،واالستماع إلى أصوات الطیور المختلفة ،ومشاهدة أشرطة فیدیو لتلك الطیور التي یتم سماعهــــا .هناك سطـــح
للرســم بالطباشیــرعلى األرض حیث یمكــن لألطفال الرسم ،وهناك كامیرا تبث بثـــــا حیــا التي من شـــأنها إبــراز مـــا
یتـــم رسمــه مــن قبـــل األطفــال لیعـــرض على السقــف.هناك نوعان من أجهزة االستشعار كینكت مایكروسوفت
 Kinect Microsoftتم دمجها في التجربة التي تستجیب لحركة الجسم .أول أجهزة االستشعار  Kinectیسمح ألعضاء
من الجمهور بالسیطرة على سرب من الطیور.الثاني یحرك شخصیة ألحد الطیور التي قامت الفتاة برسمها بالطباشیر .سوف
یقوم جهاز االستشعار بقراءة ورسم خریطة جسم الشخص .والرسم بالطباشیر سوف ینعكس على السطح بنفس حركة
الشخص في نفس الوقت  .على سبیل المثال ،عندما یحرك أحد أفراد الجمهور ذراعیه ،سوف یقوم رسم الطائر بالطباشیر
بتحریك جناحیه ،إنها تجربة مختلفة وجدیدة لتصمیــم وتنفیذ األعمال المسرحیة وتدعو للمشاركة الفعلیة للجمهور (State
). Press

شكل ( )19لقطات من عرض أغنية العصفور توضح التكوين المركب لسينوغرافيا العرض

شكل ( )20على اليمين لقطة من عرض أغنية العصفور داخل التكوين المركب لسينوغرافيا العرض يليها لقطة توضح الفتاة بطلة العرض أثناء
أدائها بالعرض ثم على اليسار لقطة توضح التصميم أعلى التكوين

229

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية – المجلد السابع – العدد الحادي والثالثون

يناير 2022

 سينوغرافيا التركيب – لويس فويتون – Louis Vuitton Installation Scenography
المملكة المتحدة 2016 -
هذا العمل ذو طبیعة خاصة  ،حیث أنه تولیفة تجمع بین المناسبة االحتفالیة  ،العرض التسویقي  ،العرض التمثیلي والعمل
المركب .صمم السینوغرافیا المصمم البریطاني  Es Devlinوالذي اشتهر بتصمیم سینوغرافیا االحتفاالت األولیمبیة
والحفالت الموسیقیة الكبیرة  ،وكان هدفه في التصمیم هو البحث عن السرد  ،مهما كان تجریدیًا  ،لیس بالسؤال كیف سیكون
شكله ولكن كیف سیشعر به الناس .قدم العرض مجموعة الخریف للویس فویتون وعرضها من خالل العدید من خیارات
الوسائط والمواد  ،وكلها مشبعة بـ "القلیل من الفوضى"  ،والتي شكلت تناق ً
ضا مع النماذج التي تتحرك على منصات بینما
تم تجهیز مقاعد هرمیة للمشاهدین  ،وظهرت نماذج العارضین كصور بالحجم الطبیعي على أعمدة مضاءة بمصابیح
.LEDفي  15سیناریو  ،تم تجهیز العرض على شكل طبقات متتالیة للعناصر السردیة  ،وتحول المحتوى بسالسة من
وسیط إلى آخر :كان معطف الشتاء األبیض "یتي  "yetiمصحوبًا بمشهد ریاح سمعي في غرفة واحدة  ،وعرضت المساحة
المجاورة عاصفة ثلجیة مفسرة على أنها ثلج رقمي أو 'الضوضاء البیضاء' .أكد العرض على التبادل بین الحرفة والمفهوم
 ،الماضي والمستقبل في فویتون .باإلضافة إلى العالقة بین المصمم والحرفي  ،واإللهام المستقبلي  ،والممارسات الحرفیة
التي تحول األفكار إلى مادة ). (retail
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مشاركة الجمهور
یختلف جمهور المسرح عن جمهور التلیفزیون  ،فهو ینظر إلى العرض المسرحي باعتباره فقرة متصلة یعتمد كل جزء منها
على اآلخر  ،فما یراه المتفرج في البدایة یؤثر تأثیرا مباشرا وحاسما على فهمه واستجابته لما یلیه  ،ویدرب العرض
المسرحي جمهوره أحیانا على أنواع معینة من االستجابات ) ،(Hilton, Nazariat Al Ard Al Masrahy 291كماهو
الحال في األعمال المركبة التفاعلیة  ،فالطبیعة المتعددة لألعمال المركبة التفاعلیة أوالعروض المسرحیة التي تحمل سمات
األعمال المركبة تعني أن دور المشاهد عادة ما یوضع لیدعو للتفسیر النشط .وطبیعة الحدث تضع تأكید كبیر على المشاهد
المشارك كحكم نهائي للحدث حیث ال یوجد عضوین من الجمهور یحصالن على نفس الخبرة.
إن الممارسة السینوغرافیة المعاصرة تتضمن اآلن أحداث تقع خارج ساحات المسرح التقلیدي ،وحیث تقدم السینوغرافیا
بفعالیة الخط المسرحي .وفي األشكال األحدث ،یُرى دور الجمهور على أنه تشاركي أو حتى تفاعلي .إن المسرح الذي
یهدف لمشاركة الجمهور لیس جدید .ولكن في بعض الحاالت ،یمكن مالحظة أن االستراتیجیات السینوغرافیة تسهل المشاركة
وتدعو ألحداث تفاعلیة بالكامل .وذلك من خالل األمثلة السابق ذكرها على األعمال المركبة والعروض التي أنتجت استجابة
لمواقع معینة والتي قدمت انغماس حسي للجمهور ،وفعّلت المشاركة عبر الجاذبیة العفویة للمادي والماورائي.

النتائج
 یصف فن التركیب نوعا فنیا من األعمال ثالثیة األبعاد التي غالبا ما تكون في مواقع محددة ومصممة للتغییر في نسبة
الفضاء.
 یسعى الفنان في فن التركیب إلى خلق فضاء حیوي وأن یطلق سلسلة من الصدمات البصریة في الجمهور وهذه السمة
تجعله أكثر اقترابا من العرض المسرحي ،مما یجعل هذا النمط من الفن أكثر انسجاما مع عصر ما بعد الحداثة.


العمل المركب عمل فنــي محفز یدفع بالمتلقــي إلــى المشاركــة فیــه ،وبانضمامه یصبح هو العمل المنشط للفكر

الخاص برؤیة الفنان ،ویخرج المتلقي من كونه مجرد مشاهد إلى أن یصبح عنصرا أساسیا في معظم األعمال المركبة .


یضفي العمل المركب طابعا خاصا على أماكن عرضه فقد أوجد نوعا فنیا مختلفا ،یمكنه أن یوظف للعرض المسرحي

المعاصر في القرن الحادي والعشرین ،وبذلك ال یكون مجرد تكوین بین األشیاء المعروضة بل كان یتعامل مع الفراغ
الخاص بالقاعة بأكملها  ،فیصبح المتلقي جزءا من العمل فور دخوله لهذا الفراغ .


هناك تكامل وعالقة تبادلیة بین السینوغرافیا وفن التركیب ،ك ُل یؤثر في اآلخر ،في بعض األحیان یتأثر تصمیم

السینوغرافیا بفن التركیب ،وفي أحیان أخرى تتطور األعمال المركبة لتتجاوز نطاق هدفها وتنتقل إلى كونها حالة مختلفة
من األداء تقترب من العرض المسرحي.


لقد أدخل الفن المركب عنصري الزمان والمكان كخامات أساسیة في العمل الفني وتبني التفكیر المعتمد على العالقة

بین عدد من العناصر أو التفاعل بین األشیاء وسیاق العرض الخاص بها أو قیمتها  ،وهذه القیمة تتكون من الفراغ المحیط
والناس ا لموجودین به ونالحظ أن المكان نفسه كان معدا بشكل مسبق إلنشاء هذا العمل الفني – حیث أن كل ما یكمن به
یكون في حالة إیجابیة مسرحیة نشطة.
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تتلخص النتائج السابقة في مقارنة بین عدة نقاط توضح أوجه التشابه بین السینوغرافیا والعمل المركب بالجدول التالي:
أوجه التشابه
العناصر المكونة

السينوغرافيا

العمل المركب

مكان العرض  ،العناصر المنظریة ،

مكان العرض  ،العناصر المكونة للتركیب ،

المؤدي  ،المادة المعروضة  ،الجمهور

المؤدي  ،المادة المعروضة  ،الجمهور

بیئة ثالثیة األبعاد قد تكون مسرح مجهز
ویمكن أن تتجاوز نطاقه  ،أو أن تكون

فضاء األداء

في فضاء داخلي أو خارجي یتم تجهیزه
لیصلح للعرض المسرحي حسب طبیعته .
یقدم العرض المسرحي الحي في مدة

عنصري الزمان والمكان

زمنیة محددة وفي حضور الجمهور وفي
مكان عرض محدد طبقا لرؤیة مخرج
العرض .

المحتوى المقدم

تفاعل الجمهور

بیئة ثالثیة األبعاد قد تكون قاعة مجهزة أو
معرض  ،حجرة ...أو أن تقام في الهواء
الطلق  ،حسب الغرض من العمل .
یقدم العمل المركب الحي في مدة زمنیة
محددة وفي حضور الجمهور وفي مكان
محدد طبقا لرؤیة فنان العمل .

في أغلب األحیان نص مكتوب یقدمه

قد یكون نص مكتوب یقدمه المؤدون شفهیا

الممثلون شفهیا أو مادة مسجلة صوتیا أو

أو مادة مسجلة صوتیا أو فیدیو  ،عرض

فیدیو ،عرض إیمائي ذو دالالت رمزیة ،

إیمائي ذو دالالت رمزیة  ،عرض ارتجالي

عرض ارتجالي ....إلخ

وذلك بما یرتبط بالتكوین المكون للعمل .

قد یكون الجمهور متفرج بالمعنى التقلیدي

قد یكون الجمهور متفرج بالمعنى التقلیدي ،

 ،مشارك بالتفاعل الكالمي مع المؤدي ،

مشارك بالتفاعل الكالمي مع المؤدي ،

یتجاوز كل ماسبق لیتفاعل جسدیا وحركیا

یتجاوز كل ماسبق لیتفاعل جسدیا وحركیا

ویشارك في العرض مع المؤدي  ،قد

في األعمال المركبة التفاعلیة ویشارك في

یكون هو المؤدي .

العرض مع المؤدي  ،قد یكون هو المؤدي .

التوصيات


نشر المعرفة والمعلومات والوعي للمهتمین بالعمل في مجال التصمیم المسرحي بأهمیة البحث في الفنون البصریة

األخرى ونشر تلك الثقافة والتوعیة المرتبطة بالتطور الحادث في مجاالت الفنون البصریة وذلك من خالل الكلیات والمعاهد
المتخصصة في مجال التصمیم المسرحي والدراسات األدائیة وكذلك من خالل محاور األبحاث العلمیة المنشورة بالدوریات
والمجالت العلمیة المتخصصة  ،ومحاور تقدیم األبحاث بالمؤتمرات العلمیة في هذا المجال .
 الوعي لكل فنان ودارس مهتم بمجال الفنون البصریة بكیفیة التداخل بین الفنون المختلفة من أجل تطویعهـا لخدمـة ألعمالهم
الفنیة واخراجها بالصورة المطلـوبة والحصول على عمل غیر متوقع یكسر الملل ویثیر عقل المتفرج  ،ولیس مجرد تقدیم
أعمال مكررة اعتاد على رؤیتها.


ضرورة استغالل القدرات التي تقدمها التكنولوجیا الرقمیة في مجال الفنون البصریة والتصمیم المسرحي ،فذلك یؤدي

إلى ظهور قوالب جدیدة وأشكال جدیدة للتواصل مع الجمهور .
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 الفن الفقير  Arte Poveraهو اتجاه فني ظهر في منتصف الستينيــات و ازدهر خالل السبعينيات من القرن العشرين في إيطاليا  ،و سمي بهذا
اإلسم ألنه يستخدم الخامات الفقيرة في صورة نابضة بالحياة  ،و نالحظ أن خاماته متناقضة مع الخامات التقليدية الخاصة بفن النحت .
 فن األرض  Land Artأو  Earth Artاتجاه فني خاص يتميز فنانيه بنتائج فنية على مدى واسع في الفراغ الممتد في األفق،أما فن أعمال
األرض  Earth Worksفهو نفس االتجاه السابق لكن يالحظ أن أغلبه أعمال نحتية ،وغالبا ما يشير إلى ظاهرة ما أو واقعة نادرة مثل العمليات البطيئة
الخاصة بعوامل التعرية أو حركة الن جوم والكواكب و خاصة الشمس  ،وتهتم غالبية أعمال فن األرض بمساعدتنا لفهم الطبيعة بشكل أفضل،والبعض
اآلخر يوضح االختالف الدائم بين الطبيعة والتحضر،وغالبا ما يشير إلى فهم التغلب والسيطرة على العمليات الطبيعية للوصول إلى حالة فنية في
الفراغ الممتد نحو األفق.


واألعمال الخاصة بالسريالية  ،وقد نما هذا االتجاه حول  Dadismله جذور منذ األعمال األدائية لحركة الـدادا  performance artفن األداء
توهج المن طلق الخاص بالحداثة و بدأ فن األداء بإصرار على التأكيد على أولوية الحدث عن الشئ المستخدم،و لقد كان من الواضح أن الشئ حتى ذلك
الوقت كان له سيادة في الفن ،كما أن العقيدة الخاصة بفن األداء هي أن الوقت هو الجوهر والحـدث هو الشئ الوحيد المهم في الفن كما هو الحال في
الحياة والحرب .
 الفن الحركي  Kinetic Artهو مصطلح فني انطلق في عشرينيات القرن الماضي على يد الفنان المستقبلي اإليطالي بوتشيوني  ، Boccioniوقد
تطورت الفكرة فيما بعد على يدي الفنان دوشامب  Duchampوجاء بعد ذلك سكوف  Schoffeفي الخمسينيات حيث اتخذت أعماله أسلوب مميز
بالديناميكية الحركية في التماثيل مستفيدة من الخداع الضوئي الذي تميز به اتجاه األوب أرت.
 فن الجسد  Body Artيستخدم أجساد الفنانين كوسيط  ،و هو غالبا ما يتعامل مع الشكل أو الجسم من خالل العمومية أو الخصوصية في األداء ،
وهنا نجد الجسد البشري ومحتوياته في إطار ممتد من الفراغ بما فيه من معني روحية أو سياسية أو غيرها .
 الفلوكسس Fluxusحركة فنية بدأت في فترة زمنية تتراوح بين عامي  1962 ، 1961وازدهرت خالل الستينيات و السبعينيات من القرن العشرين
 ،ومبدأها هو إعادة صياغة التصنيفات األساسية للتفكير والعواطف أو القيم الحسية  ،وعدم االلتزام بالتقاليد الفنية بشكل عشوائي وتؤكد على اتباع
المبادئ التي تبحث عن التدريب على المشاركة في المميزات الخاصة آلخرين مثلك أو لالنفتاح إلى عالم جديد من الفن والثقافة .
 نام جون بيـــك  )2006 – 1932 ( Nam June Paikفنان كوري أمريكي  ،جمعت أعماله بين وسائط متنوعة مما جعله من رواد فن الفيديو
.

 خيال الظل ويعرف أيضا ً بـ شخوص الخيال ،ظل الخيال ،طيف الخيال ،خيال الستار وذي الخيال هو فن شعبي انتقل إلى العالم
اإلسالمي من الصين أو الهند عن طريق بالد فارس واشتهر به العصر المملوكي على وجه الخصوص .يعتمد هذا الفن على دمى من
الجلود المجففة ذات األلوان المتباينة ،تتراوح أطوالها بين ثالثين وخمسين سنتيمتراً ،ويتم تحريكها بعصا وراء ستار من القماش األبيض
المسلط عليه الضوء ،مما يجعل ظلها هو الذي يبرز للمشاهدين .وكان محرك الدمى ،وهو فنان محترف ،يعرف باسم "مخايل" أو "محرك
الشخوص".
 Projection Mapping ويعرف أيضا بـ ، Video Mappingوهي تقنية إسقاط تستخدم للتغيير والتحويل في أشكال العناصر واألجسام
غالبا بأشكال غير منتظمة أو معتادة  ،وتحويلها إلى أسطح إلسقاط محتويات الفيديو باستخدام برامج متخصصة ،هذه العناصر يمكن أن تكون في أماكن
خارجية مثل أسطح المباني والمنشآت.
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