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 ملخص البحث

ٌعد فن التصوٌر الجداري من الفنون المتوؼلة فً التارٌخ وأكثرها قدماً وأصالة، وقد ظل رؼم تعدد األفكار والتقنٌات 

واألزمنة، منهجا وأسلوباً وَمنفذاً هاماً للتعبٌر عن الرأي. كما ظل حلٌفاً ُمخلصاً للطبقات الكادحة، ُمتخذاً من الشارع مكاناً 

الفن التشكٌلً بالعلوم الطبٌعٌة على إمتداد تارٌخه، ولقد كان القرن العشرٌن شاهداً على طفرة  وُمستقراً له. ولقد إقترن

علمٌة أثرت بشكل كبٌر على شكل اإلنتاج الفنً ومفهومه. وبحلول القرن الحادي والعشرٌن أضحى التقدم التكنولوجً 

ة العصرٌة، وكان للفن التشكٌلً نصٌباً كبٌرا منه ألنه المذهل فً مجال البرمجٌات متداخالً ومؤثراً على كافة مناحً الحٌا

 ال ٌخشى التجرٌب وٌتماهى مع ما تقتضٌه المتؽٌرات المجتمعٌة. 

 Augmentedمنذ بضع سنوات ظهر فً األفق مصطلح جدٌد وؼٌر مألوؾ، أال وهو "الواقع المعزز" أو الُمطور 

Realityالتً تدمج بٌن الواقع الفٌزٌائً الملموس وبٌن معلومات وصور  . وهو نوع من التطبٌقات التكنولوجٌة الُمطورة

رقمٌة ُمستقاه من الحاسوب، لتخلق لنا واقعاً جدٌداً ٌمثل تمازجاً بٌن ما هو واقعً وبٌن ما هو إفتراضً وٌجعل منهما 

لقوات الجوٌة األمرٌكٌة، التً صممتها ام هو البداٌة لهذا النوع من التكنولوجٌا الُمتطورة و0991روحا واحدة. وٌعد عام 

و"الواقع  Virtual Realityمما أدى الحقاً إلً تطوٌر برامج وتطبٌقات ُمختلفة متاحة األن مثل "الواقع اإلفتراضً" 

المعزز". وٌتم األن إستخدام األخٌر تكنولوجٌاً فً مجاالت ترفٌهٌة وتعلٌمٌة وفنٌة وثقافٌة. كما ُتستخدم تلك 

وقد طالت تلك الطفرة ،  Visual Artsبشكل واسع األن فً مجاالت "الفنون البصرٌة"  Applicationsالتطبٌقات

اك طرٌقتان لمشاهدة العمل الفنً، وذلك أما بالعٌن المجردة كما هو التكنولوجٌة مجال التصوٌر الجداري، حٌث أصبح هن

معتاد، أو من خالل تطبٌقات "الواقع المعزز" التً ٌصممها الفنان باإلشتراك مع إحدى شركات البرمجٌات، حٌث ٌصوب 

م تبدأ المؤثرات فً ، ومن ثActive viewالُمشاهد هاتفه على العمل مباشرة فً ما ٌمكن تسمٌته "مناخ أو رؤٌة نشطة" 

الظهور على سطح العمل، وبالتالً ُتضٌؾ له أبعاداً ومفاهٌم أخرى ُتحوله من عمل ُمصمط وُملتصق بالحائط إلً حقٌقة 

واقعة ٌمكن للمشاهد التفاعل معها من خالل مؤثرات بصرٌة وصوتٌة تجعله متحركاً وجاذباً ونابضاً بالحٌاة. وقد أُطلق 

"، وتأتً تلك المحاوالت  Augmented Muralsمال إسم" الجدارٌات الُمطورة تكنولوجٌاً على هذا النوع من األع

إلستؽالل التكنولوجٌا فً المضمار الفنً من أجل محاولة تعزٌز اإلرتباط بٌنهما، مما ٌساهم فً إثراء التجربة الفنٌة ولفت 

 الم من حولهم.إنتباه المارة اللذٌن ٌشؽلهم هاتفهم المحمول وتطبٌقاته عن رؤٌة الع

 أهمٌة البحث

 إكتشاؾ أثر التطور التكنولوجً والتطبٌقات الحدٌثة على مجال الفنون البصرٌة المعاصرة، وخاصة التصوٌر الجداري.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
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 أهداف البحث
ٌهدؾ البحث إلً توضٌح أهمٌة إستثمار التكنولوجٌا الرقمٌة فً العمل الفنً، وكٌؾ أن مجال الرؤٌة البصرٌة ٌتسع بشكل كبٌر 

 للبحث والتجرٌب والتفاعل مع كافة المعطٌات الجدٌدة.  

 مشكلة البحث 
فنون البصرٌة المختلفة، وخاصة التصوٌر سٌحاول البحث رصد مدي تأثٌر التطور التكنولوجً الهائل الحادث األن على مجاالت ال

الجداري. كما سٌطرح العدٌد من األسئلة الُمثارة على الساحة الفنٌة العالمٌة، والخاصة بدراسة مدى التؽٌٌرات التً ستطرأ على شكل 

أكثر تفاعالً معه. وهل  وهل تداخل مجالً التكنولوجٌا والفن التشكٌلً من شأنه أن ٌفٌد األخٌر وٌجعل الُمشاهد .الفن فً الشارع 

  َسُتعٌد التطبٌقات التكنولوجٌة الحدٌثة تشكٌل مفهوم الفن فً الشارع، وُتَملك الفنانٌن أدوات ستمكنهم من التعبٌر بحرٌة عن أفكارهم.

 منهج البحث
ُمقارن)عمال  –ت  تحلٌلاً) ٌحلال شاكل الفان ومساتقبله فاً ضاوء تلاك الُمتؽٌارا -وصفً )ٌصؾ تأثٌر التكنولوجٌاا علاى مجاال الفان 

 مقارنة بٌن شكل الفن قدٌما وحدٌثاً .

 الحدود الزمنٌة والمكانٌة
 .أوروبا وأمرٌكا ومصر-القرن الواحد والعشرٌن

 -التطبٌقاااات التكنولوجٌاااة الحدٌثاااة -الجااادارٌات التقلٌدٌاااة –الجااادارٌات الُمطاااورة تكنولوجٌاااا  -الواقاااع الُمعااازز :الكلماااات المفتاحٌاااة

 مهرجانات الفنون الرقمٌة.  -فنان إفتراضً  -الحٌاة الرقمٌة -رؤٌة نشطة -الحاسوب

English Abstract 
Mural painting is considered one of the most ancient arts in history, and despite its various 

methods, techniques and eras, it has been always a way of expressing opinions and presented 

dedication to the working classes, thus inhabiting and adorning the streets. Fine Arts have 

long been associated with science, and the 20
th

 century had witnessed a huge scientific boom 

that affected the entity, shape and concept of artistic production. Also huge technological 

developments took place in the 21st century, thus affecting all aspects of modern life, 

including Fine arts that welcome all social alternations. 

    Few years ago a new expression titled “Augmented reality” was coined. It is a type of 

developing technological application that combines the real physical world with computer 

generated images and information, Thus creating a new reality which represents a 

collaboration between physical reality and virtual reality. The year 1990 marked the 

beginning of this kind of new and integrating technology that was first developed by “US” air 

forces, which then worked as a platform that lead to more advanced applications including 

“virtual reality” and “Augmented reality”. Recently, the last is used in educational, 

entertaining and artistic fields, especially in the field of “visual” arts. Mural painting is largely 

affected now by this technological rise, and one can now experience and taste any work of art 

through his bare eyes or through “AR “ technology, that is made in collaboration between the 

artist and a specialized tech company. A viewer is allowed to point his cell phone and start an 

“Active view” where visual effects resurface upon the mural, adding a whole new perspective, 

and altering the silent work firmly attached to the wall, into an animated piece that is 

interactively alive and termed an “Augmented Mural”. All this attempts aspire achieving a 

profound connection between art and technology, thus enriching artistic experiments, and 

engaging pedestrians who are firmly attached to their cell phones and are blocked away from 

the real world.     

Research significance  
Exploring the effect of new technologies and applications on the area of modern visual arts , 

specifically mural painting.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
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Research hypothesis 
Nowadays several questions arise concerning the field of fine arts, in which the research will 

try to investigate and answer. Questions include the effects of the enormous and speedy 

technological developments on arts and audiences, and the value of the interaction between 

both fields.   

Research methodology  
Descriptive approach – analytical-comparitive. 

Time frame and zone: The 21st century – Europe and America-egypt. 

key words  
Augmented reality- new applications- Augmented murals  -computers-Active mode-digital 

life-  virtual artist- digital festivals.  
 

 المقدمة

ٌعد الفن بكل أشكاله لؽة عالمٌة ٌدركها الجمٌع على إختالؾ جنسٌاتهم ولؽاتهم، وهو ٌعمل على تقارب األفكار وتقلٌص 

المجتمع. وقد ٌتواجد الفن فً المتاحؾ المسافات الجؽرافٌة والفكرٌة، وٌحمل رسائل هامة وٌتحدث فً كل ما ٌخص 

ٌَسطع على الحوائط وفً  وقاعات العرض أو ضمن الُمقتنٌات الفردٌة، ولكنه ٌكون فً أبهى صوره وأوج نفوذه عندما 

ٌُعتبر فن التصوٌر الجداري من الفنون القدٌمة تارٌخٌاً، إذ تعود بداٌاته إلً عصور  Mural Paintingاألماكن العامة. و

أربعون ألؾ عام أو أكثر، عندما قام اإلنسان األول بوضع أولً خطوطه على جدران  التارٌخ وتحدٌدا منذما قبل 

الكهوؾ، فً لحظة تعبٌر عفوٌة عن ما ٌجول فً خاطره، أو للتعبٌر عن رؤَى معٌنة أو مخاوؾ أو كطقس دٌنً 

كثر بساطة وتعبٌراً. وقد كان الحائط دوماً مالذاً وإحتفائً، وذلك بإستخدام األدوات الطبٌعٌة وبأسالٌب فنٌة ُتعد هً األ

 ألولئك اللذٌن ال ٌملكون إال أفكارهم ورٌشاتهم للتعبٌر عن أحالمهم وأرائهم.  

شهد العصر الحدٌث وخاصة القرن العشرٌن الكثٌر من األحداث والتطورات على الصعٌدٌن السٌاسً والعلمً، إلً جانب 

الكثٌر من األحداث التارٌخٌة الهامة، ومنها حربٌن عالمٌتٌن أثرتا كثٌراً على شكل الفن وخاصة التصوٌر الجداري، حٌث 

اهٌم والتٌارات الفكرٌة واإلجتماعٌة والسٌاسٌة. وإتخذه الهاربون من أضحى الشارع هو المكان الذي ٌحتضن كافة المف

وٌالت الحروب والمهمشٌن والُمضطهدٌن عرقٌاً، سبٌال ومكاناً للتواصل وللتعبٌر عن أنفسهم ونبذ العنؾ المجتمعً 

ت بات الشارع  حلٌفاً والصراعات الدولٌة، ولو عن طرٌق الخربشات والكلمات الُمقتضبة والرسوم البسٌطة. وبمرور الوق

للبسطاء ولقضاٌا المجتمع الشائكة وأصبح هو البٌئة الحاضنة لنوعا من التصوٌر الجداري ٌعد هو األكثر ُنضجا وتقبالً 

لألخر. أما على الصعٌد العلمً فقد َشهد مطلع القرن ثورة علمٌة هائلة فً مجال النظرٌات اللونٌة وفٌزٌاء الضوء وقوانٌن 

فً مجال م 0881منذ عام طور الصناعات الثقٌلة واإلتصاالت الالسلكٌة. كما حدثت طفرة كبرى اإلدراك، مع ت

 Rapid And Multipleعلم دراسة الحركة السرٌعة والمتوالٌة"أال وهو   Chronography"الكرونوجرافً"

Movement وٌتم التصوٌر  ."ٌَستعصً على العٌن البشرٌة إدراك حركته بصورة كلٌةتحرك مُ  أو شىء ألى كائن

ألؼراض تسجٌلٌة ولدراسة ماهٌة الحركة بكل أطوارها الُمتتالٌة والُمتتابعة، وكان ذلك علً ٌد العالم   Cameraبالكامٌرا

)Étienne-Jules Mareyالفرنسً "إٌتٌان جوٌل ماري"
1
فً مجال التصوٌر  . وقد ولع الفنانون بذلك التطور 

بأحد الصور إلدوارد   م وخاصة0901منذ عام وتأثرت به أعمالهم والكامٌرات الحدٌثة   Photographyالفوتوؼرافً

 . (1) شكل  Eadweard Muybridgeماٌبرٌدج 
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 م.Horse in Motion-1878 -صورة فوتوغرافٌة لحصان راكض -Eadweard Muybridge إدوارد ماٌبرٌدج  -1شكل

كما قاد ذلك التطور التكنولوجً الهائل قاطرة التقدم واإلزدهار، مما أدى إلً تؽٌرات فً المفاهٌم ومجاالت الرؤٌة والواقع 

الُمدرك، وتعزٌز القدرة على اإلتصال والتواصل مع اإلهتمام بالُمستقبالت الحسٌة. وقد مهدت إعادة إكتشاؾ العالم 

ة، وإنعقد األمل علٌهم فً تؽٌٌر شكل اإلنتاج الفنً ُكلًٌة وفقا للُمعطٌات الجدٌدة، لٌس الطرٌق إلً تؽٌر نظرة الفنانٌن للحٌا

فقط من حٌث األفكار بل أٌضا من حٌث الرؤَى والتناول، ومن هنا بدأت مسٌرة التؽٌٌر وَتبدَى لنا العالم من منظور أخر، 

لفوتوؼرافً جلٌاً ال جدال فٌه. وقد وضح ذلك فً والتصوٌر ا Visual Artsوأصبح التداخل بٌن مجالً الفنون البصرٌة 

الساعٌة للتجدٌد ونبذ   Dadaوالدادٌة (2)شكل  Futurismالكثٌر من أعمال المدارس الفنٌة الحدٌثة كالمستقبلٌة

ك والتقنٌات المختلفة فً عمل واحد، وبذل الماضً، والرامٌة إلً إستؽالل اإلكتشافات الحدٌثة ودمج أكبر عدد من الوسائط

  2أضحى الفن مجبوال لمواكبة هذا اإلٌقاع السرٌع والهادر والُمتؽٌر للحٌاة العصرٌة. )

 

 -زٌت على توال-Dynamism of A Dog On A Leash كلب فً حركة دٌنامٌكٌة -Giacomo Ballaجاكومو باال  -2شكل 

89x109 نٌوٌورك -قاعة عرض البراٌت نوكس -سمAlbright Knox Art Gallery, New York-1912.م 

 التكنولوجٌة فً القرن الحادي والعشرٌن َفورةال 

مزٌدًا من التقدم فً مجال العلوم التكنولوجٌة، وتوارت الصورة شهدت نهاٌات القرن العشرٌن وبداٌات الحادي والعشرٌن 

التً أبصرت  Digital Image "م، لتحل محلها "الصورة الرقمٌة0881الفوتوؼرافٌة الُمعتادة والتً عرفها العالم عام 

وتتؽلؽل الصورة  النور خالل ستٌنٌات القرن الماضً تقرٌباً، ألؼراض عسكرٌة وعلمٌة، والزالت قٌد التطور حتى األن.

الرقمٌة بشكل كبٌر فً أواصر الحٌاة العصرٌة، وأصبحت تعبٌرا عن الحٌاة السٌاسة واإلجتماعٌة والعلمٌة للُمجتمعات 

 Aestheticالحدٌثة فً ظل هٌمنة الرأسمالٌة الصناعٌة، لُتعبد الطرٌق لعصر ُموؼل فً "الحداثة الجمالٌة" 

Modernism  الُمكبلة للوعً الفردي ودعم حرٌة التعبٌر وتعزٌز التجارب الباحثة عن شكل القائمة على نبذ التقالٌد

 Age Ofومفهوم وتقنٌات واعدة تتخطى الواقع والمفهوم التقلٌدي للفن. كما ساد مصطلح "عصر المعلومات"

Information  ح اإلنتاج الكمً، وتراجع اإلنتاج الفردى الُمتمٌز لصالالذي إقترن حتماً بنشأة وتطور الصناعات األلٌة

الذي ال ٌسعى لمحاكاة النشاط اإلنسانً فحسب بل مضاهاته والتفوق على   Mechanizationوهٌمنة عصر "المٌكنة"

العملٌات العقلٌة البالؽة التعقٌد، وذلك من خالل عقول ألٌة فائقة الذكاء والسرعة، وتطبٌقات ُمتطورة وهواتؾ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Albright%E2%80%93Knox_Art_Gallery


 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

177 

ً تؽٌٌر شكل المجال البصري، وتحدٌد وتشكٌل الواقع األنً والُمستقبلً تلعب دوراً هاماً ف  Smart Phonesذكٌة

  )3(بالنسبة للُمشاهد الُمعاصر بخالؾ كونها مجرد سٌلة لإلتصال والرؤٌة الواقعٌة.

 ُتعاٌش األن المجتمعات الُمتطورة طفرة تكنولوجٌة هائلة تقوم بتؽٌٌر شكل الحٌاة المعاصرة، إذ أصبح اإلنسان ٌعتمد بشكل

.  Virtual Worldكبٌر على الوسائط التكنولوجٌة إلستقاء المعلومات وأضحى ٌعٌش أؼلب أوقاته فً عالم إفتراضى

وتدل تلك التؽٌرات الُمتسارعة على أن هناك الكثٌر من األشٌاء الهامة التً تحدث خارج نطاق مجال الرؤٌة الواقعٌة 

لى كونها نابعة من العصب البصرى لإلنسان فحسب، بل من كابل للمشاهد، وأن الرؤٌة البصرٌة األن لم تعد تقتصر ع

أٌضا، وتؤدي تلك التطورات بالضرورة إلً تؽٌٌر شكل األماكن العامة، حٌث  Fiber Optic Cableاأللٌاؾ الضوئٌة 

  )4(تكنولوجٌة ؼٌر مرئٌة للعٌن الُمجردة ستجعل من الشارع مكاناً خاصاً وُمختلفاً لكل شخص ٌمر به.  تؽزوها قوىَ 

بتصوٌر ما هو موجود من هنا إختلؾ مفهوم الصورة الفوتوؼرافٌة بشكل كبٌر، وأصبحت ال تشؽل نفسها أو تكتفً 

 Digitalذلك تطورت الكامٌرات الرقمٌةومرئً بالضرورة فً الواقع الفٌزٌائً وفً فضاءات الشارع فحسب، ول

Camera   ،الُمنفردة أو الُمصاحبة للهواتؾ الذكٌة، وَؼزت الشاشات الُمضٌئة العالم وأؼرقته بأنهٍر من المعلومات

وبالتالً إختلفت الرؤٌة وحدث تمازج بٌن ما هو إنسانً وما هو مادي. وكان من الهام إعادة تقٌٌم األمور فً ضوء 

 والتً تدخل فً مجال تصنٌع مجسات  Bio Technologyحادثة أٌضا فً مجال التكنولوجٌا الحٌوٌةالتطورات ال

مستوَي جدٌد  من أجل تعزٌز قدراتها. كل هذا التطور التقنً سٌتٌح    Cell Phone Bio Sensorsالهواتؾ الذكٌة

أنماط قكرٌة جدٌدة أكثر تطوراً، وذلك علً من اإلدراك والوعً حول عالقة األفراد بالزمان والمكان وبالتالً َستَتخلق 

المستوَى الفنً والترفٌهً والمعلوماتً. وإختفت األن تلك النظرة الضٌقة لمفهوم الصورة المرئٌة والتً كانت تعنً أن 

ُتركز بصرك على ما هو فً مستوَي النظر أو حول مركز صورة ما مثبتة على الحائط كما فً عصر 

لك لصالح أن تدلِؾ إلً عالم إفتراضً كامل وتكون جزءا منه. وُتعٌد التكنولوجٌا الحدٌثة ، وذ Renaissanceالنهضة

األن بتطبٌقاتها المختلفة تشكٌل الواقع من جدٌد وال تهتم بفكرة تسجٌله وتوثٌقه، بل تخطت تلك المرحلة لُتقدم رؤَى 

العالم الواقعً" ذو داللة على أن عالمنا ومعلومات جدٌدة ؼٌر متاحة فً مرمً المجال البصري. وقد أضحى مصطلح "

 Genetic Threadsالحالً ما هو إال مجموعة من المعلومات الُمنتقاه والُمبرمجة إلً جانب خٌوط من البصمة الوراثٌة

، تتضافر جمٌعها لَُتكون لنا صورة ُمخلقة، ُتشكل لنا األن ثورة معلوماتٌة  Cpu Codesوأكواد وشفرات حاسوبٌة 

  5وجزئاً هاماً من مفهوم الفن والحٌاة. )وحضارٌة 

 عالقة الفن التشكٌلً بالتكنولوجٌا الرقمٌة

للفن التشكٌلً أشكال وأنماط ُمتعددة وهو بطبٌعة الحال ال ٌنفصل عن ُمتؽٌرات العصر، وهو ٌواكب التقدم العلمً 

الُمشاهد وٌستحوذ علً إهتمامه. وٌحتل فن والتكنولوجً وٌمتزج به. ولطالما كانت الصورة المرئٌة هً أكثر ما ٌجذب 

التصوٌر مكانة خاصة، كونه من أقدم الفنون تارٌخٌاً، وله أبلػ األثر على المجتمعات، خاصة األن فً عالم َتتسٌده 

الصورة على حساب الكلمة المقروءة، حٌث أصبحت من أهم مصادر المعرفة وأمست ُمتعددة األوجه واألنساق. وتقدم لنا 

مجموعة من المعلومات على مستوى الشكل والمحتوى، وذلك على أحد   Dimension 2"الثنائٌة األبعاد" الصورة

 األسطح الصلبة والمحسوسة. لكن فً بضع سنوات حدثت تحوالت جذرٌة وتُطور فً شكل الصورة وكٌفٌة إستقبالنا لها

صورة كصور الكهوؾ بمعناها ً رؼم كونها فنون التصوٌر من الصورة الرقمٌة، التوتعاطٌنا معها. وقد إستفادت  

  Moleculesالُمجرد، إال أنها ُتعد على مستوى أخر وبعٌد تماماً من اإلدراك والوعً بها، حٌث تتكون من جزٌئات

عٌها وُندركها على كافة األسطح، وتدخل بالتالً فً إطار الرؤٌة ُتشكل لنا صورة مرئٌة نَ   Particlesوجسٌمات
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وأصبح مجال المعرفة البصرٌة من أكثر المجاالت التً تتسع  .Contemporary Visualizationاء الُمعاصرة لألشٌ

  6ستفتح أفاق للرؤٌة ال حدود لها. )للبحث والتجرٌب وخلق صور ُمتطورة سُتفجر ثورة معلوماتٌة 

والمحتوٌات األن وبقوة العالمٌن اإلفتراضً والواقعً، وتقوم الفكرة على إضافة أو إسدال طبقة ما من المعلومات ٌتداخل 

رؤٌة الحاسوب بالصورة الواقعٌة. وكل التجارب وٌتم ذلك عن طرٌق إتحاد  على الواقع المحسوس، والعناصر اإلفتراضٌة

ا. وتمثل التكنولوجٌا الُمتطورة األن واقعا جدٌداً له القدرة على تؽٌٌر المعاصرة فً المجال التكنولوجً ُتمثل واقعا جدٌد

أنماط الرؤٌة وإستقبال المشاهدٌن للعالم الخارجً وتفاعلهم مع الوسائط الجدٌدة. كما تدعم التفاعل الذي ٌتخلق من إستخدام 

لتشجٌع الناس على Photo Sharing ر" الهواتؾ الذكٌة والكامٌرات المتصلة بالشبكة العنكبوتٌة، ومبدأ "مشاركة الصو

إلتقاط المزٌد منها ومشاركة حٌاتهم مع األخرٌن. وذلك من خالل خلق تجارب جدٌدة ُتؽٌر من الشكل النمطً للصورة 

وتخلق واقع جدٌد وُمؽاٌر. لقد أضحى الجمٌع بفضل التكنولوجٌا الحدٌثة مصورون بشكل أو بأخر، وعلى الرؼم من أن 

ما هً اال وسائط بصرٌة جدٌدة، ولٌست بالضرورة تقنٌات تصوٌرٌة، إال أنها ما دامت   Applicationsتلك التطبٌقات

تؤثر فً شكل وقٌمة الصورة المرئٌة وعالقتنا بها، فإنها تصبح ذات تأثٌر دامػ على فكرة أو مضمون الصورة. جدٌر 

ل الصورة المرئٌة المألوفة، لن تؤدي على بالذكر أن تلك التطورات التً ؼٌرت من مجال الرؤٌة الطبٌعً ومن شك

رؤٌة أكثر تطوراً تقع خارج مجال تصورنا الفكرى المعتاد، وتحلق بنا فً أفاق تحقٌق األؼلب إلً إلؽائها، بل ستساهم فً 

ى الرؼم أخرى أكثر إبداعاً. وعلى الُمصورٌن والفنانٌن التشكٌلٌٌن إدراك هذا التؽٌٌر وتقبله وأن ٌتوائموا معه، ألنه وعل

من أن الفنون والثقافة والرواٌة والمهارات الفردٌة ستظل لها مكانتها، إال أنها ٌجب أن تواكب تلك التحوالت وتستخدم 

األدوات الجدٌدة، وُتطور من المهارات إلجتذاب المثقفٌن والمشاهدٌن للتفاعل مع الفن وخاصة الجدارٌات، والتعامل معها 

   7خالق. )بشكل ُمختلؾ وشحذ التفكٌر ال

 الواقع المعزز وأثره علً التصوٌر الجداري

إنتشر التصوٌر الجداري الحدٌث على حوائط العالم بشكل كبٌر خالل القرن العشرٌن، على إختالؾ تقنٌاته وأسالٌبه 

للواقع وجزء وتوجهاته، وقد كان دوما حلٌفا للشعوب ومعبراً عنهم. وَتنشر الجدارٌات البهجة إٌنما وجدت، وهً إنعكاس 

أصٌل من نسٌج الُمدن. أما فً القرن الحالً وخاصة خالل السنوات القلٌلة الماضٌة، فقد أثرت الطفرة التكنولوجٌة الهائلة 

 Digitalالتً شهدها العالم على كافة المجاالت الحٌاتٌة. ولقد توطدت العالقة مؤخراً بٌن التكنولوجٌا الرقمٌة

Technology  واعها، كون العمل الفنً ال ٌهاب التؽٌٌر أو المجازفة وٌنبذ الجمود، وٌنفتح على كافة والفنون بكافة أن

ٌُقدم لنا أسلوبا أخر لفهم العالم.  األفكار والمجاالت و

تنتشر األن فً الفضاء التكنولوجً مجموعة من المصطلحات المستحدثة، ومنها مصطلح "الواقع الُمعزز" أو 

الذي ٌعد تجربة تفاعلٌة ونوع من التكنولوجٌا التطبٌقٌة التً تستخدم معلومات رقمٌة و Reality  Augmentedالُمطور

وصور ُمستقاه وُمخلقة من العالم الرقمً. ومن ثم عبر برامج متخصصة وُمستقبالت بالؽة الحساسٌة ٌقوم الحاسوب 

ع الفٌزٌائً الثالثً األبعاد المحٌط بصبؽها بمؤثرات فٌزٌائٌة وبصرٌة وسمعٌة تتداخل بعد ذلك وتتحد مع المناخ والواق

بالُمستخدم، وتنطبع علٌه بصورة ٌستطٌع العقل البشري أن ٌدركها. وتصبح بذلك المعلومات الُمضافة أو "الُمسدلة" بنائٌة 

ام أو تدمٌرٌة للشكل وفقا لما ُتضٌفه أو َتحذفه من المناخ الطبٌعً المحٌط. وُتعتبر خاصٌة التجسٌم هامة جدا عند إستخد

ذلك النوع من التكنولوجٌا حٌث ٌتوجب علً األشكال والمجسمات اإلفتراضٌة أن تبدو طبٌعٌة جداً وتتفاعل وتتأثر 

بالضوء والظالل ومساحات الفراغ والصور المتحركة، وكل عناصر التوافق التً من شأنها أن تصبػ تلك العناصر 

 بصبؽة حقٌقٌة.
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 ،Space  Publicتلك التقنٌة إلً عدة أنماط وبٌئات ُمتباٌنة، منها" أماكن عامة"تنقسم البٌئة التً ٌستخدم فٌها الشخص  

، حٌث  Personalوٌستخدم هنا الشخص جسده بالكامل للتعامل مع التطبٌق فً محٌط واسع. ومنها "إستخدام شخصً"

ن الشخص جالسا أمام ، وٌكو Intimateٌستخدم الشخص هاتفه المحمول فً األماكن العامة. وهناك إستخدام "حمٌمً"

وفٌه ٌرتدي الُمستخدم نظارات خاصة. وتتعدد الطرق   private حاسوبه ولٌس فً حالة حركة. وأخٌرا إستخدام "خاص"

 AR Headset واألجهزة التً ُتمكن الُمستخدم من الرؤٌة عبر التطبٌق، ومنها النظارات والشاشات المتخصصة ك

والتً ٌوجد بها ُمستقبالت للصورة الواقعٌة، ثم تقوم بعد ذلك بعرض البٌانات والصور للُمستخدم بعد إضافة  (3شكل)

ومزج العناصر اإلفتراضٌة والمعلومات الرقمٌة، لتتشكل بذلك صورة ُمعززة تكنولوجٌا، تجعل من الواقع والخٌال روحاً 

ٌُطلق علً "الواقع المعزز"  . Mixed Realityأٌضا إسم "الحقٌقة الُمختلطة " Augmented Realityواحدة، ولذلك 

وهى تجربة تتم عن طرٌق الحاسوب، وتخلق نوعاً من   Virtual Reality وذلك على عكس تقنٌة "الواقع اإلفتراضً"

لى البٌئة والمجال الؽٌر واقعً ، وتتٌح للمستخدم التفاعل معها من خالل تجارب مرئٌة أو صوتٌة أو حسٌة، وٌعٌش ع

ٌتم األن إستخدام هذا التطبٌق تكنولوجٌاً فً مجاالت الترفٌه و أثرها المستخدم تجربة ال ٌمكن خوضها فً العالم الواقعً.

  8) والتعلٌم وتداول المعلومات وتعزٌز المجال البٌئً إلً جانب إستخدامه فً المجال الثقافً والفنً.

 

  AR Headsetللُمستخدم الذي ٌرتدي نظارة الواقع الُمعززصورة توضح المعلومات التً تظهر  – 3شكل 

 Virtual م هو البداٌة الحقٌقٌة لهذا النوع من التكنولوجٌا من خالل نظام ٌدعً "ُمدمجات إفتراضٌة"0991ٌعد عام 

Fixtures  طورته معامل القوات الجوٌة األمرٌكٌةU.S. Air Forces  صة ومن ثم أصبح الحقا ِمن ،لخدمة طٌارٌها

التطبٌقات باألساس على  وتعتمد تلك .ARو"الواقع الُمعزز" VRهامة أدت بعد ذلك لتطوٌر برامج "الواقع اإلفتراضً" 

التطبٌق بإتاحة وعرض المؤثرات وتحدٌد اإلتجاهات التركٌز على ما ٌتم تصوٌره وتوجٌه الهاتؾ تجاهه، وبالتالً ٌقوم 

وجدٌر بالذكر أن تلك التقنٌة الحدٌثة ُتستخدم فً  وإختٌار الوضعٌة الجمالٌة األفضل من حٌث زواٌا الرؤٌة واإلضاءة.

 Multidimensionalوتتٌح تجارب واقعٌة متعددة األبعادبشكل واسع األن   Visual Artsمجال "الفنون البصرٌة"

Experience   ( 9ُتضفً على األشٌاء واألماكن لمحة فنٌة متمٌزة.  

وقد بدأ  ٌمكن القول أن الفن هو اإلدراك العمٌق لما ٌحدث فً الحٌاة، وهو تجربة هامة ُتشكل الوعً بالعالم من حولنا.

 فً إستخدام تطبٌق "الواقع المعزز"   USوالوالٌات المتحدة  Europeالفنانون بشكل جدي األن وخاصة فً أوروبا

AR .وهم ٌحاولون إستؽالل هذا التقدم التكنولوجً الهائل والتفاعل معه لجذب إنتباه الناس إلً األعمال على نطاق واسع

الفنٌة، حٌث أن المارة فً الشارع األن ٌشؽلهم هاتفهم المحمول وتطبٌقاته الُمبهرة عن رؤٌة العالم من حولهم. وقد إدرك 

الكثٌر من الفنانٌن أهمٌة دمج الفن بالتكنولوجٌا الرقمٌة، وكٌفٌة جذب  الُمشاهد للتفاعل مع العمل الفنً دون أن ٌترك هاتفه 

 المحمول.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
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هناك نماذج متعددة من تلك الجدارٌات التً تأتً كعمل فنً ٌمزج الواقع بالخٌال، واأللوان بالتطبٌقات التكنولوجٌة 

ٌَمحً الحواجز المكانٌة التً تجعل من فن الشارع عمال إجرامٌا وُمداناً بقوة ومن هنا ٌالُمتطورة،  تولد نوعاً من الفن الذي 

القانون، وبالتالً تنتقل شرعٌة الشارع إلً ٌد العامة. وٌأمل ُمصممً تلك التطبٌقات أن تساهم فً خلق عالم فنً مدهش 

وخالل   USبالوالٌات المتحدة  Floridaبوالٌة فلورٌدا Miami"مٌامً" مدٌنة   . وقد شهدت10ومثٌر وؼٌر مسبوق)

، تنفٌذ عدة جدارٌات بإستخدام تقنٌة "الواقع  Art Basel-Waynwood Walls حدث فنً هام بأحد الُمجمعات السكنٌة

وهً تمثل دلٌل دامػ  Digital Artبالشراكة مع أحد فنانً "الفن الرقمً"  (4)شكل، وقد جاءت إحداها ARالُمعزز" 

بتلك التطبٌقات الُمستحدثة. وتلك األعمال   Urban Landscapesعلً تأثر مجال الفن التشكٌلً والمناطق الحضرٌة

ٌُصبح الفن بشكل ما قابعاً  الُمستقبلٌة الخالقة ستحجز لها مكاناً فً العالم اإلفتراضً والفضاء الرقمً والمناخ األلً، وس

  Cpu Tablets(.11داخل الهواتؾ الذكٌة والحاسب اللوحً

 

جدارٌة تقلٌدٌة ُتصبح ُمتحركة عندما ٌتم مشاهدتها  – Bc Biermannوبً سً بٌرمان   Ryan McGinnisرٌان مكجٌنٌس -4 شكل

 مUnited States -2012الوالٌات المتحدة  – Miamiمٌامً -Augmented Muralعبر أحد تطبٌقات "الواقع المعزز"

ستؤدي إلً إنتعاش السوق الفنٌة وَفتح أفاق أخرى وتقدٌم حلول وإمكانٌات ؼٌر محدودة، ال شك أن تلك التجارب اإلبداعٌة 

إضافة عناصر مختلفة ومتنوعة  ARوكل ذلك من أجل تقدٌم تجربة فنٌة مهمة ومتنوعة. وتتٌح تطبٌقات "الواقع الُمعزز"

ٌَشعر من للعمل الفنً، حٌث ٌمكن إضافة عنصر الحركة واألصوات والتأثٌرات المتعددة م ن خالل تقنٌة ثالثٌة األبعاد 

خاللها الُمشاهد بإنه فً قلب العمل الفنً بكل حواسه، وأنه ٌعٌشه وٌتداخل معه ولٌس مجرد ُمشاهد عابر. وسُتساعد تلك 

ءها التطبٌقات فً تعرٌؾ العامة بجؽرافٌة بالدهم، ألنهم سٌنجذبون حتماً نحو مطالعة األعمال الفنٌة المتنوعة والسعً ورا

وبالتالً إكتشاؾ أماكن جدٌدة. وبالتأكٌد سُتحول تلك التقنٌات التكنولوجٌة ُمتلقً العمل الفنً من ُمشاهد سلبً إلً ُمشاهد 

ٌُحتم  إٌجابً وُمتفاعل، لٌجد نفسه جزءاً من العمل الفنً. وال ٌمكن إنكار أن تلك التقنٌات والتطبٌقات َستفرض واقعاً جدٌداً 

مع البٌئة والمجتمع والفن بشكل مختلؾ وُمؽاٌر. وبال شك ُتضفً الجدارٌات علً الشارع أجواء من  علً الجمٌع التعامل

المرح والتفاؤل لَتقضً علً كأبة ورمادٌة الحوائط الؽارقة فً اإلهمال والنسٌان. ولكن األن وبفضل التكنولوجٌا ستصبح 

األن كثٌرا فً التكنولوجٌا   Miamiتلؾ. وتستثمر "مٌامً"الحوائط أكثر حٌوٌة وَتنوع بشكلها وطابعها الُمبتكر والُمخ

  12بشكل ؼٌر مسبوق وهناك رؼبة جارفة فً تحوٌل اإلنتباه إلً حوائطها الخالقة. )

ال ٌزال التصوٌر الجداري علً موقفه من دعم المجتمعات وطرح القضاٌا والتحدث فً المشكالت، وال ٌعنً دخوله 

ٌُصبح أكثر جاذبٌة، ولو أكتمل ذلك التزاوج بٌن  مضمار التكنولوجٌا أنه سٌتخلً عن دوره التارٌخً المعهود، بل أنه س

لً مستوٌات وأفاق أخري تماماً. ومن األعمال الهامة فً هذا اإلِطار الفن إ فقد ٌنتقلالفن والتكنولوجٌا على نطاق أوسع 

 Eduardoأٌضا إحدى الجدارٌات التً جذبت الُمشاهدٌن إلٌها أال وهً جدارٌة الفنان البرازٌلً "إدواردو كوبرا "

Kobra  "ًوالتً تصور عدة شخصٌات من بٌنها السرٌالً الشهٌر "سلفادور دالSalvador Dali    ُحدقاً بدهشة وهو م
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. وتبدأ المربعات الملونة فً الَتالشً كأنما بفعل (5)شكلمن خالل مجموعة من المربعات الملونة التً تتقاطع مع وجهه 

الرٌاح، ُمفسحة المجال لظهور طبقة أخري من المربعات البٌضاء والسوداء، كما َتظهر فراشة قُرمزٌة ُمحلقة لتستقر علً 

  13وفً تلك األثناء تتحرك عٌناه بسرعة فً اإلتجاهٌن. )،  Daliإحدى وجنتً "دالً"

ٌمكن للُمشاهد أن ٌختار أن ٌرى أي جدارٌة فً شكلها الساكن كمجموعة من األلوان والخطوط القابعة على الحائط، أو 

ٌتٌحها الفنان ٌختار أن ٌراها بشكل مختلؾ بإستخدام التكنولوجٌا الرقمٌة، حٌث ٌقوم بتحمٌل أحد التطبٌقات الخاصة التً 

ٌُصوب الُمشاهد  بالشراكة مع إحدي شركات البرمجٌات المتخصصة، لتقدٌم مؤثرات صوتٌة أو بصرٌة للعمل. وفور أن 

، Active Viewوٌقوم بتشؽٌل الكامٌرا فً ما ٌمكن تسمٌته "مناخ أو "رؤٌة نشطة "  (6شكل( هاتفه الذكً نحو الجدارٌة

فً الظهور على سطح العمل، وُتحوله عن طرٌق العناصر الُمضافة إلٌه إلً عمل تبدأ المؤثرات التً ٌرٌدها الفنان 

ٌَنبض بالحٌاة والحركة. وهنا ٌتبدى عالم أخر تماماً، و  2Dimentionتتحول الجدارٌة "الثنائٌة األبعاد" ُمتحرك وُمتؽٌر 

الفنً بذلك نواة أو تمهٌدا لتجربة ، وٌصبح العمل 3Dimantionوالملتصقة بالحائط إلً أخرى واقعٌة ثالثٌة األبعاد 

تكنولوجٌة مختلفة وُمثمرة. وبهذا ٌمكن القول أن العمل الفنً له ُبعدان أو طبٌعتان، إحداهما تحتفظ بتفردها كعمل كالسٌكً 

بحت، واألخرى ذات طبٌعة ُمتحركة وُمتؽٌرة. وكلما تطورت التقنٌات والتطبٌقات ٌصبح من الممكن تقدٌم ذات العمل 

ً بشكل دائم اإلختالؾ والتجدد. وتساهم تلك التجارب فً تحرٌك الماء الراكد فً عالم الفن التشكٌلً وإنعاشه، وبالتالً الفن

  14تقدٌم تجربة بصرٌة جدٌدة ومختلفة وممتعة للحواس.)

 
،  Wynwoodشارع وٌنوود  -  Salvador Daliجدارٌة "سلفادور دالً" – Eduardo Kobraإدواردو كوبرا   -5شكل 

 م 2013 -الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة – Floridaوالٌة فلورٌدا – Miamiمٌامً

 

 
ٌمكن مشاهدة الجدارٌة حٌة على رابط  –تفصٌلٌة من جدارٌة "سلفادور دالً" توضح إستخدام تطبٌقات الهاتف الذكً أثناء الُمشاهدة  -6شكل 

 https://www.youtube.com/watch?v=g-n3V5vc9UA  -الٌوتٌوب هذا 

إعادة إحٌاء وترمٌم إحدى  م8118عام ، تم فً  ARفً مشروع أخر ٌربط بٌن التصوٌر الجداري و"الواقع الُمعزز"

، والتً كان New Yorkبنٌوٌورك  Houston & Bowery Streetبشارع "هٌوستن وباوري"  الجدارٌات الشهٌرة

م وإكسبت الحائط شهرته الواسعة، ولكن شوهته 0988فً عام   Keith Haring" الشهٌر "كٌث هارٌنجقد نفذها الفنان 

وفً بصفة دورٌة بالجدارٌات الجدٌدة ألكثر الفنانٌن شهرة وتفوق، وٌتم تزٌٌن الحائط  .Tagsالحقاً اإلعالنات والوسوم 

ٌَُمكن  لعمل تارٌخ إفتراضً  م تم إستخدام التطبٌق8108عام  ٌحكً قصة هذا الحائط الشهٌر بجدارٌاته المختلفة. و

التطبٌق الُمستخدمٌن والعابرٌن بالحائط من أخذ جولة فنٌة وتارٌخٌة إفتراضٌة ورؤٌة األعمال التً توالت علٌه، وذلك عند 

لألخوٌن األسبانٌٌن  أحد الجدارٌات نحو الجدارٌة. وٌتضح ذلك فً Tabletتوجٌه المشاهدٌن لحاسبهم اللوحً "التابلت" 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

182 

جراء أحد األعاصٌر  Manhattan، والتً تصور المأساة التً ألمت ب" منهاتن" How&Nosm "هاو ونوسم"

 OS لألخوٌن "خوسٌه زٌمٌوس" (8)شكل بٌنما ٌظهر على شاشة الُمستخدم صورة لجدارٌة أخري(. 7)شكل المدمرة

Gemeos ( .15كانت تحتل مساحة الحائط فً وقت سابق  

 
نٌوٌورك  -Bowery Mural wall حائط باوري  -How & Nosmاألخوٌن "هاو و نوسم"  -  Hurricaneاألعصارجدارٌة  -7 شكل

 م2012

 
 Os Gemeosوتظهر على الشاشة جدارٌة سابقة لألخوٌن "خوسٌه زٌمٌوس"  Hurricaneجدارٌة األعصار -8شكل 

ٌُثبت الفن أنه ٌتداخل مع جمٌع المجاالت  وأنه مرتبط بالتكنولوجٌا والعلوم الطبٌعٌة بشكل َجدي، وٌستفٌد بشكل مرة أخرى 

أساسً من التقدم العلمً وٌتحرك بسرعة ُمذهلة نحو األفاق الجدٌدة والتجارب المثمرة. ومن الجٌد أن التصوٌر الحائطً 

تؽٌرات المجتمعٌة. وٌعكؾ قد سارعت إلستؽالل التقنٌات التكنولوجٌة الجدٌدة لمواكبة المُ   Street Artوفنون الشارع

الفنانون األن على تنفٌذ جدارٌات َتُدق ناقوس الخطر حول ظاهرة التؽٌرات المناخٌة وتأثٌرها على اإلنسان وسائر 

للفت اإلنتباه ألعمالهم، ولتقدٌم   Digital Technologyالكائنات الحٌة. وهم ٌتسابقون إلستخدام "التكنولوجٌا الرقمٌة"

تجربة جاذبة للُمشاهد تجعله جزءاً من المشكلة والحل. وهناك إتجاه قوي إلستؽالل شعبٌة التصوٌر الجداري لعرض 

 المشكالت البٌئٌة واإلجتماعٌة حٌث أنه األكثر تواجداً فً الشارع واألقرب إلً الناس. 

لحة، أال وهً إرتفاع منسوب مٌاة البحر، مما ٌهدد بخطر داهم سٌؤثر " مشكلة بٌئٌة مُ  Miamiتعٌش مدٌنة "مٌامً

بالتأكٌد على شكل الحٌاة فً المدٌنة. وٌعكؾ النشطاء وعلماء البٌئة والمعمارٌون والفنانون علً اإلستعداد لمجابهة هذا 

المسماه "قبل فوات األوان" والخطر. وألن الجمٌع ُمدرك لدور الفن وأهمٌته، فقد قامت إحدي الَمعامل الؽٌر ربحٌة 

(BITL)  بدمج الفنون والتكنولوجٌا بالبحث العلمً، إلهداؾ تعلٌمٌة وتثقٌفٌة ُتنبه العامة إلً األثار المدمرة لظاهرة لتؽٌر

الجدارٌات التً ُتصور المدٌنة من خالل قصة تشٌر إلً األخطار الُمحدقة بها، والُمستقبل الذي  إحديالمناخ. وقد تم عمل 

إستخدام خرٌطة  تظرها إن لم ٌتم حل مشكلة إرتفاع منسوب المٌاه وباتاللً ؼرق وهالك كافة الكائنات الحٌة. وٌمكنٌن

 Miami " بإستخدام تطبٌق "جدارٌات مٌامً Scanثم عمل مسح لها  ،ٌتٌحها الهاتؾ الخلوي للبحث عن مكان الجدارٌة

Murals AR APP 3ُمتحركة وثالثٌة األبعاد  (9)شكل ارٌةوالُمصمم خصٌصاً للمشروع، لجعل الجدD Animated 

Augmented Reality"مع إضافة المؤثرات الصوتٌة لها بإستخدام تقنٌة "الواقع المعزز ،AR ًوتوجد الجدارٌة بح .
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وهناك ُمخطط لعمل المزٌد من الجدارٌات لتوحٌد الناس حول القضٌة. وقد تم دراسة "الثورات  ،Wynwood"وٌنوود" 

حول فكرة معٌنة، وأصبح هناك قناعة بأن الفن والتكنولوجٌا المجتمعٌة" وتركٌبها، وما ٌتطلبه األمر لتشجٌع الناس للتوافق 

حفز األول للتؽٌٌر خاصة بالنسبة الفن هو القاطرة والمُ  هما من أفضل األدوات إلشعال شرارة التؽٌٌر. وإدرك الجمٌع أن

الناس وتقبع فً المستقبل البعٌد. وكان من الحتمً إستخدام تطبٌقات "الواقع  لموضوع تبدو أثاره بعٌدة نسبٌاً عن

 ألنها ببساطة ُتماثل الفن من ، Projection Mappingالعروض الضوئٌة"إلً جانب " ARوالُمعزز"  VRاإلفتراضً

حٌث كونها ُمتجددة وُمبهرة. وبإتحاد مفهومً التكنولوجٌا والفن، تم تكوٌن صورة مرئٌة ومحسوسة وجذابة لموضوع مهم 

كالتؽٌر المناخً، والذي قد ٌبدو ُمجرداً وال ٌمكن َتصوره بسهولة. وقد إستطاعت الجدارٌة أن تأخذ الُمشاهدٌن للمستقبل 

  16)الذي ٌعٌشون فٌه. اخً وتربطهم وجدانٌاً بالمكان وُترٌهم األثار الُمدمرة للتؽٌر الُمن

 

 what future do youأي مستقبل ستختاره لمٌامً ، pilotباٌلوتجدارٌة   Miami Muralsمؤسسة جدارٌات مٌامً -9شكل

chosse for miami – ًمٌامMiami -Across city cemetery 1800 N Miami Ave-2018ٌمكن مشاهدة المؤثرات  -م

 http://miamimurals.org/pilot  -البصرٌة والسمعٌة للجدارٌة علً هذا الرابط

 

 الجدارٌات اإلفتراضٌة وإشكالٌات األماكن العامة  

لُتؽٌر من شكل الُمدن وُتثٌر تساؤالت  Art  Urbanمع الفن الحضري ARتتداخل األن وبقوة تطبٌقات "الواقع الُمعزز" 

وحقوق المواطن فً الشارع. وهل ما ُتتٌحه الكامٌرات والتطبٌقات   Public Spacesحول مفهوم األماكن العامة

وٌتداخل فعلٌا مع ما هو موجود فً الشارع، ٌندرج تحت مظلة   Graffitiالحدٌثة من صور وَمشاهد أو حتى جرافٌٌتى

راضً؟ وبالتالى ال ٌدخل فً مجال تخصص السلطات، وال ٌحق لها أن ُتحاسب المواطنٌن عنه أم ال. وهل العالم اإلفت

ُمنَتج قابل لإلستهالك وإعادة اإلنتاج، وهل هو األن حبٌس هاتفه الخلوي وأسٌر ٌتحول اإلنسان بفعل التكنولوجٌا إلً مجرد 

ٌَخلق ال فن عالقات جدٌدة بٌن أشٌاء كنا نظن أنها من المستحٌل أن ُتصبح تلك التطبٌقات البصرٌة الحدٌثة أم ال. وكٌؾ 

ُمتوافقة. وهل الفن ُمستعد للمخاطرة والجنوح نحو التمرد والتجرٌب، وهل ٌملك األصرار علً مواكبة التطورات وؼزو 

 األماكن العامة والقضاء على رتابة الحوائط الرمادٌة مهما كلؾ األمر. 

قد حققت تقدماً مذهالً وأنها فً طرٌقها إلً محو وتخطً الكثٌر من  ARٌعتقد الكثٌرون أن تقنٌات "الواقع الُمعزز" 

 Graffitiالعقبات التً واجهت الفنانٌن على مدار عقود طوٌلة. ومن الجدٌر بالذكر أن فنانً الجدارٌات و"الجرافٌتً" 

  Billboardsٌواجهها فنانً المتاحؾ أو ُمصممً اإلعالناتتحدٌداً ٌواجهون ُمشكالت أكبر من تلك التً 

عند وضعها على الواجهات المعمارٌة. وتتلخص تلك الُمشكالت فً ضرورة الحصول علً   Postersوالُملصقات

موافقات قانونٌة من صاحب العقار أو الشخص الذي ٌدخل الحائط فً حٌز ملكٌته، باإلضافة إلً التكالٌؾ الباهظة لتموٌل 

األعمال وشراء األلوان، وضرورة وجود عالقات وإتصاالت نافذة، واألخطر واألهم الموافقات األمنٌة والقانونٌة لألحٌاء. 

وُتعانً الشوارع عموما من ظاهرة إنتشار اإلعالنات بشكل فوضوي وُمشوه للعٌن. ولمواجهة كل تلك الُمعضالت قامت 

 Theوالُمسماه "هٌفً بروجكتس  Digital Urban Artفً المدن" فً مجال "الفن الرقمًالحدٌثة  إحدي الشركات

Heavy Projects  َلوي والمسماة بالتعاون مع إحدي شركات الدعاٌة واإلعالن، بتطوٌر أحد تطبٌقات الهاتؾ الخ

http://miamimurals.org/pilot
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 Virtualوعرض أحد األعمال أو الجدارٌات اإلفتراضٌة  ting Projecتكبٌر"، والتً ُتتتٌح "Re*Public"رٌبابلك" 

Mural  ُمطور" على واجهات المبانً وفوق اللوحات اإلعالنٌة الحقٌقٌة، وبالتالً ًٌتخلق "واقعAR  ٌَدمج من شأنه أن 

  17)الصورة التقلٌدٌة والحقٌقٌة بالمعلومات والصور الرقمٌة اإلفتراضٌة. 

 Publicاألسطح المعمارٌة، ومن تخطً عقبة ومفهوم "الملكٌة العامة"من هنا سٌتمكن الفنانون من وضع فنهم على 

Property   "وما ٌترتب من مشكالت حال التعدي علٌه. وقد تم عمل تجارب فعلٌة على مباٍن عامة فً مدن "نٌوٌورك

New York  "و" لوس أنجلوسlos Angeles ٌ زال فً بداٌاته وٌحتاج لمزٌد من التطوٌر. وهو ال ولكن التطبٌق ال

للتعرؾ على المسطحات المعمارٌة، بل ٌعتمد على تقنٌة أكثر ذكاءاً تقرأ وتقوم  GPS"نظام تحدٌد المواقع" ٌعتمد على 

بس بالتعرؾ بشكل أساسً على مالمح وسمات أى مبنً، تماماً كما تقرأ ماكٌنات التسوق الكود الموجود على قطع المال

QR Code وهذا ٌعنى أن التطبٌق ٌتمكن من تؽٌٌر شكل الجدارٌة ومنظورها وٌجعله أكثر موائمًة للحائط عند التحرك .

، وكأنها أكثر ذكاءاً وتمتلك القدرة على المواءمة وبالتالً (10)شكلأو السٌر هبوطاً وصعوداً، وعلى ذلك ُتصبح الجدارٌة 

ى األرض. كما ٌتٌح التطبٌق خاصٌة تجسٌم الجدارٌة الثنائٌة ُتعطً نفسها شرعٌة الوجود الفعلً عل

وستكون هذه بداٌة ألعمال .  3Dimensionalوتحوٌلها إلً أخرى إفتراضٌة ثالثٌة األبعاد  2Dimensionalاألبعاد

فً الشارع فنٌة ُمستقبلٌة سُتؽٌر كثٌرا من شكل األماكن العامة وَسُتمكن وُتشجع المواطنٌن على عمل جوالت إفتراضٌة 

Virtual Walks"ٌُعٌد تشكٌل مفهوم "فن العامة ودوره فً تشكٌل الوعً الجمعً، وَسٌطرح   Public Art، مما س

  18تساؤالت حول من ٌملك حق التعبٌر الفنً الحر فً الشارع. )

ن من إمتالك األدوات دٌُمقراطٌة وأكثر تقبالً لألخر، وأن ٌتمكن الفنانواألن علً وجود أماكن عامة أكثر تنعقد األمال 

ٌُساعد الناس علً تفرٌػ الشحنات اإلبداعٌة دون تشوٌه  المناسبة للتعبٌر ودمج الواقعى بالخٌالى والرقمً بالفٌزٌائً، مما س

للحائط، وبالتالً سٌختفً التشوه البصري فً المستقبل. كما ستساعد هذه التطبٌقات الحدٌثة على تقنٌن فوضى الشارع، 

 Augmented-Reality Google Glasses ن من السٌر فٌه ُمرتدٌن لنظارات "الواقع المعزز"وقرٌبا قد نتمك

وسٌكون العالم مختلفاً تماماً. وسٌتمكن كل شخص من إختٌار األجواء المحٌطة به وما ٌرؼب برؤٌته أثناء تجوله فً 

  )19(الشارع. 

 

مبنً "وٌلٌامز واجهة  - Re*Publicبإستخدام تطبٌق "رٌبابلك"   Virtual Muralجدارٌة إفتراضٌة Momoالفنان "مومو" -10شكل 

  New Yorkنٌوٌورك -  Brooklynبروكلٌن -Williamsburg Art & Design Building بٌرج للفنون والتصمٌم" 

 

أحد أهم أشكال التمرد والثورة فقد إنتشر بشكل واسع خالل القرن العشرٌن، وكان ٌعتبر  Graffiti إما بالنسبة للجرافٌتً

ولذلك جاء القرن الحادى والعشرٌن لٌتٌح أدوات تعبٌرٌة أخري سوؾ َتِحد بشكل . على الُسلطة والمجتمع والفن المتحفً

التطبٌقات المتخصصة المتاحة األن، الكثٌر من وٌوفر التطور التكنولوجً الحادث و كبٌر من كافة المشكالت التً تواجهه.

http://theheavyprojects.com/republic1
http://theheavyprojects.com/republic1
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الحوائط العامة البدائل األمنة التً ستضمن للجرافٌٌتً أن ٌظل جزءاً هاماً من فنون الشارع، كما سُتساهم فً تحوٌل 

منها "تطبٌق أٌه أر  وقد تم تطوٌر عدة تطبٌقات ُمتخصصةالملموسة إلً مسطحات فارؼة ٌمكن إضافة محتوى جدٌد لها. 

والكثٌر ؼٌرهم، من  King  Spray Graffitiوأٌضا " كٌنج سبراي جرافٌٌتً" AR graffiti app Gif-itiجً فٌتً" 

أجل تمكٌن الفنانٌن والهواه من اإلستمرار فً العمل. وسٌتمكن ُمستخدمً التطبٌق األخرٌن من ُمشاهدة األعمال وقراءة 

كما فً تحرٌك الكتابات، . كما ُتتاح أٌضا خاصٌة  Virtual Spaceالرسائل التً تركها األخرون فً الفضاء اإلفتراضً

ٌُتٌح التطبٌق ممٌزات مختلفة كالمؤثرات الجرافٌكٌة الُمتمٌزة .GIFحالة "ملفات الصور المتحركة"   Graphicو

Effects  وخاصٌة الرش بالرذاذ اإلفتراضٌةSpraying Virtual وإنعكاس المرسامStencil Projector وتوفٌر ، 

درجة. وبالتالً ٌمكن  011عددا من األسطح الزجاجٌة والمعدنٌة واألسمنتٌة، بتفاصٌل دقٌقة للؽاٌة وزواٌا رؤٌة تصل ل

للُمستخدم أن ٌعٌش التجربة بكافة تفاصٌلها وَتخطً عقوبات َشتى، كتفادي رائحة الرذاذ القوٌة والهروب من قٌود الواقع 

  20مٌع إلً فنانون إفتراضٌون.)وُمالحقات الشرطة. وبذلك قد ٌتحول الج

كما هو الحال بالنسبة ألي تطورات تكنولوجٌة جدٌدة، فإن النتائج ال تزال ؼٌر واضحة والعواقب ؼٌر محسوبة. وذلك 

ُتؽٌر من شكل الحٌاة ككل على كافة األصعدة الفنٌة و ألننا على أعتاب ثورة تكنولوجٌة قد َتعصؾ بمفهوم الفن التقلٌدي،

وكلما  .خاصة وأن مفهومً "الواقعً" و"اإلفتراضً" قد تداخال بالفعل، وقد ٌكون من الصعب فصلهما مستقبالً  ،والثقافٌة

 Virtualإزداد النفوذ التكنولوجً َتزعزت القواعد وإختلفت التوقعات، وإنهالت األسئلة حول ماهٌة الفضاء اإلفتراضً

Space  ٌُصبح واقعا حقٌق ٌاً ودامؽاً وُتطبق علٌه القوانٌن الوضعٌة أم ال. وهل ستكون وما ٌمكن أن ٌحدث فٌه، وهل س

الحرٌة فً الواقع اإلفتراضً ُمطلقة أم ُمراقبة وُمقننة. وهل سٌنحسر وٌنحصر دور وتأثٌر هذه العناصر اإلفتراضٌة داخل 

ٌبقً حبٌس  رتضً أنإ جرٌمة إن  Graffitiالعالم اإلفتراضً أم سٌمتد لٌشمل العالم الواقعً، وهل سٌظل "الجرافٌٌتً"

 الواقع اإلفتراضً؟ وكلها أسئلة سُتجٌب عنها السنوات الُمقبلة.

 بٌن اإلستثمار الثقافً والمادي  ARالواقع الُمعزز 

ال شك أن هذا اإلعصار التكنولوجً الجامح قد أثر على كافة القطاعات الثقافٌة العالمٌة، وإمتد تأثٌره لٌشمل الفن فً 

المتاحؾ وقاعات العرض، التً تحكمت طوٌال فً الفنانٌن وفً شكل اإلنتاج الفنً. وقدٌماً كان العامة الشارع وفً 

أصبح بإمكان   Internetٌُشاهدون الفن الذي ٌصنعه العباقرة وٌمتلكه األؼنٌاء، ولكن فً عصر الشبكات العنكبوتٌة

لوسط الثقافً العالمً بٌن مؤٌد وُمعارض حول تأثٌر تلك الجمٌع أن ٌستمتعوا بالفن وٌمارسونه إفتراضٌاً. وٌنقسم األن ا

سٌطرة الجانب التكنولوجً على العملٌة التطبٌقات التكنولوجٌة علً الُمشاهد وعملٌة التذوق الفنً. وٌخشً الرافضون 

نولوجٌا، وأن ٌمثل اإلبداعٌة، ألن الفن فً رأٌهم من الُمفترض أن ٌجذب الناس بعٌداً عن هواتفهم وحٌاتهم التً عقدتها التك

  لهم إستراحة من ضوضاء العالم المتقدم.

أن تتجه المؤسسات الثقافٌة لتطوٌر نفسها وطرٌقة تسوٌقها للُمنتج الفنً أما المؤٌدٌن فٌعتقدون أنه من الطبٌعً 

ٌُواَجه بشبح اإلندثار، كما أن التكنولوجٌا ُتساهم فً إتساع رقعة الفن وإنتشاره والتروٌج له. وقد بات  "الكالسٌكً" حتى ال 

من الضروري أن ٌنفتح الفنانون والمشاهدون علً إستخدام التكنولوجٌا، ولكن هناك تحدٌات تواجه الجمٌع، فعلى الفنان 

ٌَملكوا أدوات التقٌٌم الصحٌحة،  ٌَصقلوا خبراتهم ومجال أن ٌكون خالقاً وٌمتلك أدواته التعبٌرٌة، وعلى المشاهدٌن أن  وأن 

ٌُدركوا جمالٌات الصورة و ً، ومن ثمتذوقهم الفن ولكن هل ستمنح التكنولوجٌا فنانً العصر التفوق  ماهٌة التكوٌن الجٌد.س

على أسالفهم؟ ومن هنا ٌتوجب علً الفنان المعاصر أن ال ٌستخلص المعنى وراء أعماله من رحم التكنولوجٌا، بل أن 

تلقً بأن مقدار التأثٌر اإلٌجابى أو السلبً على العمل والمُ ٌجعلها قاعدة إنطالق ألفاق أكثر ُجرأة. كما ٌجزم المؤٌدون 
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ٌتوقؾ على كٌفٌة إستثمار التكنولوجٌا فً العمل الفنً، وأنها على األرجح سُتقدم رؤٌة مختلفة للفن، وأنه من خالل تلك 

التقنٌات والتطبٌقات ٌمكن تعزٌز الرؤى والمفاهٌم وإثراء التجربة الفنٌة، فً عالم أصبح ٌعٌش تحت سطوة التكنولوجٌا 

بل  ، علً مجال التصوٌر الجداري فحسب،Aurasmaالتطبٌقات كتطبٌق "أوراسما"  وال ٌقتصر إستخدام تلك الحدٌثة.

  Oil Paintsأن بعض الُمصورٌن ُمهتمون بإستخدامها وتجرٌبها على أعمالهم الُمنفذة باأللوان الزٌتٌة

ٌُمكن ببساطة أن ٌظل العمل الفنً ُمحتفظاً بطابعه المعهود كلوحة ُمعلقة ع Acrylicواألكرٌلٌك لى الحائط أو ٌتحول ، و

  21)إلً عمل ٌنبض بالحركة عند رؤٌته بإستخدام التطبٌق. 

أما بالنسبة للمتاحؾ فقد بدأت فً تشجٌٌع التفاعل بٌن التكنولوجٌا والعمل الفنً الكالسٌكً، حٌث ُتتٌح فً أروقتها إستخدام 

 Digitalكتالوجات إلكترونٌة وؼٌره، وتقدٌم Smartify "كتطبٌق "سمارتٌفً  ARتطبٌقات "الواقع الُمعزز"

Catalogue  (IMDB  من أجل ُمساعدة الزوار  (11)شكل ومعلومات ُمبسطة ٌسهل الولوج إلٌها حول األعمال الفنٌة

على  فهمها وتذوقها، وتقدٌم تجربة ُمتحفٌة فرٌدة، جذابة ومتحركة، ومن ثم تشجٌعهم على إرتٌاد األماكن التً تقدم الفن 

 Digital And Virtualم تقرٌبا إنشاء العدٌد من المتاحؾ الرقمٌة واإلفتراضٌة8100والثقافة. كما تم منذ عام 

Museums   الشبكة العنكبوتٌة عروض حٌة فً فضاء والتً تقدمOnline Exhibition كما شهدت عدة عواصم .

وكان ُمتحؾ "معرض الضوء"  إفتتاح متاحؾ وقاعات للفن اإلفتراضً، Parisوبارٌس  Tokyoكطوكٌو عالمٌة 

L’Atelier des Lumières  ببارٌسParis  م، هو األول من نوعه فً إستخدام الحاسوب 8108والذي إفتتح فً عام

حٌط بالُمشاهد من تُ   Immersive Multi-Sensory Space Technologyرقمٌة، ثالثٌة األبعادلعرض صور 

عرض وتقوم التقنٌة على   Gustav Klimtللفنان" جوستاؾ كلٌمت"  الرقمٌة جمٌع الجهات. وجاءت أولى معارضه

ناهز مساحة العرض لتلك األعمال الثالثٌة األبعاد، على كافة الحوائط واألرضٌات، وؼالبا ما تُ (12)شكلال الفنٌة األعم

 Art"جهاز ُمكبر الصور"  041وحوالً  Cpuجهاز "حاسب إلً"  011الثالثة أالؾ متر مربع وبإستخدام أكثر من 

Projection Technologyوُتقدم تلك التقنٌة للُمشاهد تجربة مرئٌة فرٌدة حٌث ، وذلك إلً جانب المؤثرات الصوتٌة .

ٌكون له ُمطلق الحرٌة فً التجول داخل العمل الفنً ولَمسه واإلحساس به، حٌث تتمدد األعمال الفنٌة لتحتل كامل الحٌز 

المعماري. وٌخشً البعض أن تكون تلك التطورات سبباً فً اإلِجهاز علً عصر قاعات العرض ذات الحوائط 

  22لبٌضاء.)ا

 

 
 بأحد المتاحف، وَتظهر بٌانات العمل الفنً على الشاشة  Smartiyصورة توضح إستخدام تطبٌق "سمارتٌفاي -11شكل 

http://www.atelier-lumieres.com/
http://www.atelier-lumieres.com/
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 L’Atelierُمتحف "معرض الضوء"  -مThe Kiss -1907نسخة تكنولوجٌة للوحة القبلة -Gustav klimtجوستاف كلٌمت -12شكل 

des Lumières-بارٌسParis - 2018 

َتسعً وتتنافس مؤسسات وشركات عالمٌة عمالقة من أجل اإلستثمار فً التقنٌات الُمتطورة، وترؼب فً أن تحجز لها 

 Software Toolsمجموعة من البرمجٌات ، عن طرٌق  ARو"الُمعزز"  VRمكاناً فً فضاءات الواقع "اإلفتراضً"

ُتمكن ُمستخدمٌها من للبرمجٌات، و Apple"أبل" شركة التً طورتها  ARKit"األٌه أر كٌت"  التً تم تطوٌرها ك

من العٌش داخل تجربة ثرٌة ثالثٌة األبعاد. وسٌتٌح اإلستثمار المادي فً تلك   I Phoneأى فون"هواتؾ "حاملً 

م فً مختلؾ المجاالت، للمستخدمٌن إمكانٌات 8181بلٌون دوالر بحلول عام  011ٌصل إلً التطبٌقات، والذي قد 

ٌُشكله حتماً، الواقع الُمختلط  ٌُحدده و وتأمل مواقع التواصل  .Mixed Realityوتجارب مذهلة من أجل جذبهم لُمستقبل س

لُمستخدمٌها عن طرٌق تطبٌق "الواقع  فً أن تتمكن من تقدٌم خدمات ُمتفردة  facebookاإلجتماعً وخاصة "فٌسبوك"

لألصدقاء فً أحد المطاعم، ودعم خاصٌة التعرؾ التلقائً علً األشٌاء المحٌطة.  ، كترك رسائل إفتراضٌة ARالمعزز"

كما ستشمل جوانب التطوٌر عدة مجاالت إستكشافٌة وطبٌة من حٌث توفٌر المعلومات الدوائٌة للَمرضى، وتعزٌز وتطوٌر 

لعمالئها خدمات ُممٌزة، من خالل  Ikeaلصناعٌة والتسوٌقٌة. حٌث توفر الشركات الكبرى كشركة "إٌكٌا" المجاالت ا

واللوحات على  األثاثشتري "تصوراً إفتراضٌا" لشكل قطع للمُ للهواتؾ الذكٌة، والذي ٌتٌح  IKEA Place Appتطبٌق 

هناك سعً محموم لتمكٌن الُمستخدمٌن من بناء عالم ثالثً حوائط منزله، لٌرى مدى موائمتها له قبل عملٌة الشراء. و

  23األبعاد، ُمتفرد وٌحلق بهم بعٌداً عن الواقع. )

أما فً مصر فالتزال التجربة ولٌدة، ولكن بدأ الُمهتمون وبعض الشركات فً محاولة تحفٌز الناس وتعرٌفهم بتلك  

، إلً تقدٌم VR Egyptالتطبٌقات وكٌفٌة إستخدامها. وتصبو إحدى الشركات المتخصصة فً هذا القطاع وتدعى 

إستخدام التطبٌقات المرتبطة بالتكنولوجٌا الحدٌثة. وتأمل خدماتها إلً القطاعات الرسمٌة والمدنٌة من خالل تدرٌبات على 

فً أن ُتساهم تلك التكنولوجٌا فً دعم وتطوٌر المجاالت اإلستثمارٌة وقطاع األعمال، وخلق بٌئة عمل خالقة وُمحفزة 

بٌق الذي ، وهً ُتماثل التط Furnwishم ِمنصة بعنوان "فرنوٌش"8101وُملهمة. وقد أنشأت "رٌهام المصري" فً عام 

لعمالئها من حٌث التصورات اإلفتراضٌة. وتأمل الشركة فً أن تستطٌع جذب العمالء فً السوق  Ikeaتتٌحه "إٌكٌا" 

المصري وتشجٌعهم على إستخدام تلك التطبٌقات والتفاعل معها من أجل تجربة شرائٌة متمٌزة وأكثر دقة. وبالطبع قد 

فً مجاالت أخري قد تشمل قطاع الترفٌه والسٌاحة  دامات للتطبٌقات الحدٌثةنري فً المستقبل القرٌب مزٌداً من اإلستخ

. وفً النهاٌة سٌبقً الفن حلٌفاً للتطور والتؽٌٌر، Archeological Discoveriesإلً جانب دعم اإلكتشافات األثرٌة 

التكنولوجٌا من شكل العالم والفن كل جدٌد. وال أحد ٌعلم على وجه الدقة كٌؾ سُتؽٌر  وسٌبقى دوماً مجاالً ُمنفتحاً على 

 التشكٌلً فً المستقبل القرٌب، لكن المؤكد أنه سٌكون ُمبهراً وخالقا وال َتحده أي حدود جؽرافٌة أو زمنٌة .

http://www.atelier-lumieres.com/
http://www.atelier-lumieres.com/
http://www.atelier-lumieres.com/
https://itunes.apple.com/us/app/ikea-place/id1279244498?mt=8
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 النتائج والتوصٌات

 النتائج

ُمشاَهدة ٌعد مجال الرؤٌة البصرٌة مجاالً ٌتسع للبحث والتجرٌب والتطوٌر المستمر، من أجل الوصول إلً تجربة  -0

 ُمثمرة وخالقة. وهناك محاوالت حثٌثة إلستثمار التكنولوجٌا الرقمٌة فً مجاالت العلوم والفنون المختلفة.

ُتؽٌر التطبٌقات التكنولوجٌة كثٌراً من شكل المدن والشوارع األن، وهً تتٌح للُمشاهد فرصة مشاهدة العمل الفنً  -8

بأنه جزء منه. وقد إستؽل العدٌد من الفنانون تلك التطبٌقات فً تطوٌر  والتفاعل معه بطرٌقة مختلفة، إذ ٌمكن أن ٌشعر

 شكل العمل وإٌصال رسائل هامة للمشاهدٌن.

تدرك األن الكثٌر من المؤسسات الفنٌة والُمتحفٌة والتجارٌة أهمٌة التطور التكنولوجً السرٌع والهادر، وتقوم  -0

تشكٌلٌة من أجل تشجٌع روادها على تذوق الفنون والتفاعل معها بإستثماره فً مجاالت متعددة، منها مجال الفنون ال

 تكنولوجٌاً، دون التخلً عن هواتفهم الذكٌة.

 Augmentedهناك تساؤالت وجدل ُمثار عالمٌاً حول تأثٌر التطبٌقات التكنولوجٌة المتطورة، "كالواقع المعزز"  -4

Reality اهد له، وهل بالفعل ستشجع تلك التطبٌقات المشاهدٌن على وؼٌرها على شكل العمل الفنً وكٌفٌة إستقبال الُمش

 التفاعل بشكل أكبر مع العمل الفنً، أم أنها سُتؽٌر من طبٌعة العمل وخواصه الفنٌة وشكله الكالسٌكً المعتاد.  

 التوصٌات

العالم العربً، ٌوصً الباحث بضرورة إستؽالل هذا التطور التكنولوجً المذهل فً مجال الفنون التشكٌلٌة فً مصر و -0

 لما قد ٌتٌحه من جذب وتشجٌع للمشاهدٌن على التفاعل مع األعمال الفنٌة.

ٌُطور الفنان التشكٌلً من معرفته التكنولوجٌة، واإلطالع على أحدث ما وصلت إلٌه مجاالت العلوم  -8 ضرورة أن 

 المجاالت الفنٌة.    والتكنولوجٌا الحدٌثة، ألنها تؤثر بالضرورة على كافة نواحً الحٌاة، بما فٌها 
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