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 مقدمه:

وتتنننوالس اءنننماو المونننوري  والفينننزيايي  وال يمينننا يي   تننن امنننند بنايالمبننننعي   و بأعمنننا زاخنننر  الفوتوغرافينننا تننناري فننن  

المفنناميا الفنيننال واهتيامننا  الفلءننفيال للرييننال الفنيننال والتصنن يليال فننس الوننور   و ننن مننار  ب نن   وتطننور والت نولننوييي   

تها المختلفال الف  الفوتوغرافس التاليني والر منس   الءنرياليال والت بيرينال  لمنار  الف  التص يلس باتياما الفوتوغرافيي  تب ا

وم  بي  منيهو المبننعي  يبنرز لننا  والت  يبيال   فياوا الفنا  بتحلي  األص ا  المر يال وي ين وياغتها برييال تص يليال ينين  

منرءننت  ( النندي انصننأ لنفءنن  Eric Johnos  انءننومإرينني ياءننما هم ننا فننس عننالا الفوتوغرافيننا التصنن يليال  ومننو اءننا  

ثبن  بالنراءنال  ناتياماً ينيناَ ييمع ما بي  الءرياليال والمفاميميال. و ن انء ومريي يإ اعما  ت تبر   والفوتوغرافيال الخاوال

ان  رغا التاارب بي  اعمنا  إريني يومانءن  من  اهتيناف المفناميمس  خاونال فنس لوحاتن  خفيفنال الان   إه انهنا تختلن  فنس 

تناولهنا الف نري اهتينناف المفناميمس الاننا ا علنل إعن،و الف ننر   ه إعن،و ال انن  البناط   ومندا مننا يانع حننناً فاون، بينهمننا  

فننر   وا  اعمننا  إرينني يومانءنن   ءننرياليال  ه تمنن  بالمفاميميننال بوننلال. وا  ءننرياليت  ويي لنننا ناننو  ب نننا وننحال ال

 الفوتوغرافيال  بص لها الوا  س نفع إلل تءميال منهي  بالءرياليال الوا  يال.

ا  مناي اوابط  اعتبارا  ومحادير( عنن التااط وور فوتوغرافيال تنتمس للءرياليال الوا  يال. و ن ثب  بالبحث والنراءنال  

للص   النها س للونور  يانوا المونور الفوتنوغرافس بتحنينن طريانال  ف،بن م  واع مخطط اي توميا مرءواوحال دلي  

 وعم  ميءما  إدا لزا األمر. التووير  وزاويال التووير  واتياف اإلااو  وتوزي ها 

لتننو  اءناليب  وال صنرو    من  اعانا مونور فوتنوغرافس فنس الانر  الواحننانءومريي يإ الم اوري  ي تبر م اا الناان

 ارينياوينن و رغا انتما ها الف ري للمنرءال الءرياليال  التس واع بها اتيامنا خاونا بن . وياغات  البوريال الفوتوغرافيال 

ف ر  مءباال مر بال م  ا ثر م  مواو  ونميها م ا بطريا  إبناعي  لتاهر فس النهاينال  عللفس إنتاج وورف ت تمن نااماً 

التحفانا  المثنار  حنو  تءنميال احنن و نن  انن  منناي ب ن   .(الءنرياليال الوا  ينالالدي اطلق علين  اءنا  و  وحن  مت املال 

وورما لت بر ع  ريى ورموز واح،ا تمث  الوا ع ثا وتت ناف إلل ال،وا ع الاابع فنس  اهتياما  الفنيال بالءرياليال الوا  يال

 الناب نال من ال الينال ال،صن وريال  عمنا األ فاعتمنن  علنلالتصن يلس  الفن الفوتوغرافينال منع الءرياليال اتحن  ال ا  الباط   و

والتس ت ن يزو  ويال ينا   مباصر التفاوي  وا  يتاهر بو ن   الخيا  واح،ا اليااال عالا مبنس علل تتص   م إد  ال،وعس.

تتصن ،  فنس فوالخينا   حايانالالناياني   ال م  الءرياليال و ن اطلق ب   الناان عليهنا اءنا الءنرياليال الوا  ينال والتنس تيمنع

 . الب فنس واحن

مناي ال نين م  التيهيزا  واألنوا  التس ييب توافرما هءتخنامها فس إنتاج وور فوتوغرافيال تنتمنس للءنرياليال الوا  ينال 

الما يتنا ( وتيهينزا  امنا   التونوير وفنق الينو ال ناا المونما لن  فنس المخطنط المبنن س المرءنوا  اننوا   الميءنما   

بأنهنا ءنرياليال  انءن ومريني يإونن  النانان والمنانرو  للفن  اعمنا  موانر اإلااو   وإ ءءوارا  المنيثرا  الخاونال. 
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ناهننا او تيرينيننال  او ت  يبيننال او تأثيريننال  ول نهننا وا  ينال أل  م اليتهننا البوننريال للمواننوعا  لننا ت نن   ال ،ءنني يال فننس رو

 تنز  إلل اءتخناا األص ا  الوا  يال التس مس م  اما الءما  المميز  للفوتوغرافيا.   

عن  غينرف من  مونوري الفوتوغرافينا فنس عونرف خفنال الان  الصننين   منع عمنق صننين فنس  انءن ومريي يإتميز  اعما  

ميءن  فوتوغرافينا  انءن ومريني يإي تبنر  د عملينا  التر ينب والمنزج للاطنا  المختلفنال.الف ر   والمهار  الفا انال فنس تنفين

الور نال البحثينال الءنير  الداتينال   وتتناو خاوال.الءرياليال الوا  يال التس وار  احن اتياما  الءرياليال عامال والفوتوغرافيال 

 .لل ف  الءرياليال  وع   واثر حيات  علل رييت  الفوتوغرافيالانءوماريي يللموور ال المس 

 . .الوا  يال الءرياليالالءرياليال الفوتوغرافيال  التووير الر مس   يومانء  اريي  مفتاحية:الكلمات ال

Abstract: 

Most critics consider Contemporary Eric Johansson One of the greatest photographers of the 

21st century. To the diversity of the methods of its photographic visual formulations, despite 

his intellectual affiliation to the Surrealist school, he has developed his direction.  

Eric system in the production of a picture based on the idea of a composite of more than one 

topic and merged them creatively to appear as an integrated unit, named Realistic surrealism 

finally. 

Many equipment and tools must be available to be used in the production of photographs 

belonging to the real-life and the equipment for the general atmosphere designed for it, 

accessories and Special effects.  

Critics and theoreticians of art are classified Eric Johansson as a surreal and realistic because 

its visual treatment of subjects was not as classical surreal, abstract, or cubism, but it tends to 

use realistic forms that are one of the most distinctive features For photography. 

Keywords: Eric Johannson, photographic surrealism, digital imaging, realism. 

 مقدمة:

وتتنننوالس اءنننماو المونننوري  والفينننزيايي  وال يمينننا يي   تننن امنننند بنايالمبننننعي   و بأعمنننا زاخنننر  فننن  الفوتوغرافينننا تننناري 

منهننا مننا يخننا تانيننا  األيهننز  وايه  منن   نناميرا  وعنءننا  ومنهننا مننا يخننا  والت نولننوييي   واهبت ننارا  تتننوالل 

 الفيزيا ينال وال يميا ينال  ومنهنا منا يخنا محالين  التصن ي  االخاما  الحءاءال للانوو لففن،ا والنورق الحءنا  بمواونفاته

ال يميا يال ومواوفاتها الفوتوغرافيال  ومنها ما يخا إنتناج الونور  من  اءناليب اءنتخناا ال ناميرا  واءناليب النتح ا فنس 

  ومنهنا منا يخنا المفناميا الفنينال الخاونال الناتيال علل الوور  ومنهنا منا يخنا إنتناج المنيثرا الرمانيال او اللونيال الايا 

لمننار  الفن  التصن يلس  تص يليال فنس الونور   و نن منار  ب ن  الفوتنوغرافيي  تب ناواهتياما  الفلءفيال للرييال الفنيال وال

باتياماتها المختلفال الف  الفوتوغرافس التاليني والر مس   الءنرياليال والت بيرينال  والت  يبينال   فيانوا الفننا  بتحلين  األصن ا  

يبننرز لنننا اءننما هم ننا فننس عننالا الفوتوغرافيننا  ومنن  بنني  مننيهو المبنننعي  المر يننال وي يننن وننياغتها برييننال تصنن يليال ينيننن  

منرءنت  الفوتوغرافيننال الخاوننال  فاللاطننال التننس ( النندي انصننأ لنفءنن  Eric Johnos  انءنومإرينني يالتصن يليال  ومننو اءننا  

   ناخ  إطار الوور   منع النتح االوا  يال الءرياليأءلوب الب يلتاطها م  الطبي ال ي ين وياغتها  ويبرز بواط  اليما  فيها

الفوتوغرافيا  ف  ميا  ب البارزي فس موا  المووري   ي ل ال ام  فيها بص   ر مس  فأبهر ال الا بوورف الخ، ال  مما 

اف نارف  ( اصنهرما لتلانس الانوو علنل انءومريي ي إاعما   فس مدف الور ال البحثيال يء ل الباحث إلل تناو  اماتص يلس  و

 الءنرياليالمنتمينال للبننا  ونورف إلنتح ا فنس الونور الفوتوغرافينال الناتينال من  علل ا   و نرت اهبت اريالوتانيات  اإلبناعيال  

 .المتميز لل ايبص     وا  يالال
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 مشكله البحث:

 تتمث  مص ل  البحث فس الءيا  الر ي  الدي يتامن  عنوا  البحث:

 خاوال؟ رياليالوالمنرءال الء عامال  الفوتوغرافيافنو   سف فوتوغرافيال يومانء ريي إما مو اثر اعما  

 و ن انبثق م  مدا الءيا  ميموعال م  األء لال والتءايه  البحثيال التس تواغ  ايتس:

 ؤالت البحث:تسا

 ؟  م  اعاا موور فوتوغرافس فس الار  الواحن وال صرو انءومريي يإ الم اوري  لمادا ي تبر م اا الناان -1

 بالءرياليال الوا  يال؟ما مس التحفاا  المثار  حو  تءميال حن اهتياما  الفنيال  -2

 بأنها ءرياليال وا  يال؟  انءومريي يإلمادا ون  الناان والمنارو  للف  اعما   -3

 ما مس التيهيزا  واألنوا  التس ييب توافرما هءتخنامها فس إنتاج وور فوتوغرافيال تنتمس للءرياليال الوا  يال؟ -4

 ا فس عورف؟ع  غيرف م  مووري الفوتوغرافي  انءومريي يإما الدي ميز اعما   -5

 خاوال؟ميء  ألحن اتياما  الءرياليال عامال والفوتوغرافيال   انءومريي يإم  ي تبر  -6

 ما مس ءما  الءرياليال الفوتوغرافيال وخوا وها؟ -7

 هدف البحث:

للوونو  إلنل األءناليب الخاونال التنس   انءومريي ييهن  البحث م  خ،  وو  وتحلي  اعما  الموور الفوتوغرافس إ

 ءل ها إلخراي  لوورف النها يال ولمادا وا ها الناان والمنارو  للف  تح  مالال المنرءال الءرياليال الوا  يال. 

 أهمية البحث:

ا اءت را  اعما  اما الفوتوغرافيي  الم اوري   وطريا  فهمها إلنتاج وور  تنتمس للءرياليال الوا  ينال  و يفينال اءنتخنا

 برامج م الي  الوور إلنتاج إبناعا  متميز   تو  فس تاييمها لمءتوى اعما  مدا الموور المبن .

 

 ض البحث:فرو

 اتياماً ينيناَ ييمع ما بي  الءرياليال والمفاميميال. انء ومريي يإاعما   ت تبر -1

 الوا  يال. تنتمس للءرياليالا  مناي اوابط  اعتبارا  ومحادير( عنن التااط وور فوتوغرافيال  -2

 في الصورة الفوتوغرافية ةالسريالي .١

  ويناو  موا بنال لاهنور من  رحنا النانينالالانر  ال صنري  من  ا  ي صنرينالالءرياليال فس الوور  الفوتوغرافيال فس  ولن 

الءرياليال فس عالا اإلبنا  بمياهت  المختلفال  فاهر  فس التووير الزيتس  والص ر  والمءرح  وياو  م بر  ع  األف ار 

وتت نناف  التس تتص   ناخ  الفنا   ياو الفوتوغرافيو  بمواوعا  وورما لت بر ع  ريى ورموز واح،ا تمث  الوا ع ثا

ال الينال  عمنا األ فاعتمنن  علنلالفن  التصن يلس الفوتوغرافينال منع الءنرياليال اتحنن  والبناط   إلل ال،وا ع الاابع فنس ال ان  

  مباصنر التفاوني  وا  ينتاهنر بو نن   الخيا  واح،ا اليااال عالا مبنس علل تتص   م إد  .ال،وعس الناب ال م ال،ص وريال 

 الناياني   الحايانال الءرياليال و ن اطلق ب   الناان عليها اءا الءرياليال الوا  يال والتنس تيمنع والتس ت ن يزو م  ويال ينا 

(  نمنادج من  ٢( وصن    ١  ويمث  دلي اي م  لوحات  و ن واع اثنا  منها بصن    تتص ،  فس  الب فنس واحنفوالخيا  

 اعمال .
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ا تص  فننانو الفوتوغرافينا الءنرياليال إم انينا  تانينا  الفوتوغرافينا عننن التونوير بال ناميرا  ومنا يم ن  ا  يانمن  الم من  

 Raoul)الفوتننوغرافس منن  انوا  وخامننا   فطننور تانيننا  اءننتخنامهما لخنمننال إنتنناج إبناعاتنن     فبنننا  رايو  مءننما  

Hausmann وتومونتاج للووو  لونور مر بنال ومت ننن  التر ينب والتنس تانع ب م  توورا  إبناعي  فس الم م  والف

الوا  يننال فننس ا وننل منننى ءننريالس لهننا  وان  تطننورا  ال وننر لففنن،ا اإلييابيننال الملونننال  وإم انننا   ال ننر  الخلفننس 

   و طبنع مر نب   Double printing)م  عم   طبع مزنوج front and back projection)وال ر  األمامس 

(Multiple Printing   التس تماص  مع التوورا  الءرياليال واف ارما  فأبن  الفوتوغرافس ونور طبي ينال فنس تر يباتهنا

 (2012 حءي   ءرياليال فس ماهرما.

  ابنن  الفوتوغرافينو  فننس عنز  المواننوعا  الطبي ينال منن  ونور الحيننا  اليومينال ونميهننا ب نالا مننا وراو الطبي ينال لت ننوي

مصامن ه يم   التااطها بال اميرا مباصنر   فأونبح  منناي انرور  وايبنال هءنتخناا إم انينا  ا بنر من  ال ناميرا وحننما 

 ل م  نمج لتلي اللاطا  إلبنا  وور ءرياليال.

  و ينو  Hannah (Hoch  و ماننا منوت  George Groz)اءنتمر  ن  من   رايو  مءنما (   و ينورج ينروز 

إليهنا ب ن   ا(  فس عم  تر يبا  فوتوغرافيال مءنتخنمي  تانينا  الفوتومونتناج  و نن اانافوJohn Hearfieldمارتفيلن 

  و بنو  Lazle Moholy Nagy)من  الرءنوما  وال تابنا  علنل الونور. بينمنا ابنن   ن  من   هزلنو منامولس ننايس 

  فس الوور النها يال إلعطاو بتحنين المناور والنءب بن  ا  فس عم  وور صب  تيرينيال فااموPaul Citroen)ءتيرو  

منزج الموانوعا  الموننور  لتناءنب اف ننار التف ني والتصنوي  الننراغبي  فنس نالهننا  ااإلحءنا  النوا  س لل مننق  منا ت منننو

 والت بير عنها.

 
إريك طريقك. أو خصص طريقك من لوحات  خذ( ١شكل )

  ٢٠٠٨ Go your own Roadباسم  يوهانسن

 
 Giveوقت  أعطني باسم يوهانسن( من أعمال إريك ٢شكل ) 

me time ٢٠١٨  
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 نك يوهانسيرإللمصور صورة  (٣) شكل

اننتج  ينو  مارتفيلنن( فوتوغرافينا من   واونا  اليرا نن والونور الفوتوغرافينال  واننتج منهنا ملوناا  نعا ينال  ووننور 

إنتاج وور بتانيال فوتومونتناج دا   فس Max Ernst)توايحيال للمي،  النعا يال ان النازيال   ما ابن   ما   ارنء  

 ت بير صخوس ءريالس يصب  األح،ا.

منها ما ي و  اثنناو  وورما  جالفوتوغرافيي  الءرياليي  فس تلي الفتر   مءتخنمي  وءا ، عنين  إلنتا ما اهر ال نين م  

التووير  ومنها ما ي و  ناخ  ال رفال المالمال مث  الفوتومونتاج والت ري  المزنوج والطبع المزنوج  ونمج اإلييابينا  

فأبنن   Jacques Henri Lartigue)يا و  منري لرتيييو بالءلبيا   والطباعال مت نن  التر يب  وم  ابرز ميهو  

وت تبنر  ١٩٠٦والتنس انتيهنا عناا  (Zissou in his tire Boatزيءو فس  اربن  علنل صن   إطنار ال يلنال  وورت  فس 

 وور  ءرياليال األءلوب دا  طابع ف امس.

( ر نز فنس تياربن  علنل اف نار الحر نال الءنرياليال  و مونور Henri Cartier Bressonامنا  مننري  ارتين  برءنو  

وحفس فس األءا  اعتمن  اف ارف علس اءتخناا إم انا  ءرعا  ال الق  وتونوير الحينا   والصنوار   فأبنن  فنس ونور 

ل  عر  فيها يمهور يصامن مو ب يمر وفيها اياا ري  ي ط فنس 

اليرا ن  واهنر  م انا  نوم  ال ميق علس مخنع  الدي ون   م 

موانننوعات  م بننننر  عننن  الننننوعس النننناخلس فننننس مصنننامن غاماننننال 

(Emanuel, 2006)    فنس اءنتخناا ليءنما إينري    منا ابنن )

الم منن  الفوتننوغرافس باءننتخناا تانيننال الوننفو  بالطباعننال منن  ءنن  

واحنن   ءلبيا  متتاب ال فأتاح  لن  اهءنتفان  من  يم هنا فنس ونور 

 (Bate, 2003).بتر يب متناءق

منننند إعننن،  الحر نننال النانينننال التنننس ءنننبا  الءنننرياليال ومهنننن  لهنننا 

لهنندا اهتينناف الفنننس  منن  انحنناو ال ننالا الفوتوغرافيننا فنننانواناننماا و

  لننس ميللننر للحر ننال الءننرياليال   مثنن  الموننور  األمري يننال يتنننامل 

  وب نن  الموننوري  النندي  انتيننوا مننا  راي والموننور األمري ننس

  فن  ال نوهج اعماًه فنيال مس مزيج بي  الرءنا والتونوير من  خن،

collage  والنندي  اننن  رينينن  ماغرينن  مثنن  الموننور البليي ننس  

التنس يرتننيها الاب نال ثن  تماتتميز م اا اعمالن  باهنور  ب نال ءنوناو 

 .(٢٠١٧ حء    ريني  فس حيات  الصخويال

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Miller
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Miller
https://en.wikipedia.org/wiki/Man_Ray
https://en.wikipedia.org/wiki/Collage
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Magritte
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Magritte
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 Expecting Winterباسم توقع الشتاء  (٤شكل )

٢٠١٣  

 
   ٢٠١٣ The Cover upتغطية   ( باسم٥)شكل 

 
صوره استراحة عمال الطرق  (٦شكل )

Roaddworker’s Coffee Break  

 
 ٢٠١٢ illusionsصوره باسم  ( طرفي الجسر٧شكل )

 يوهانسن وأصوله: ريكإميالد .٢

فننس إبرينن  منن  عنناا  رينني يومانءنن إ الءننويني  موننورالولننن 

ببننراغ عاوننمال يمهوريننال التصننيي   و ننن ابننن  فننس عمنن   ١٩٨٥

ونور ءنرياليال عنن  طرينق نمننج ال نينن من  الوننور لتاهنر فننس 

  وبنندلي توننن  إبناعاتننالنهايننال  وننور  واحننن  حايايننال وا  يننال  

 ونهننا ءننرياليال وا  يننال  فوا  يتنن  منن  خنن،  اف ننارف التننس تيمننع 

ال نيننن منن  الوننور بطننرق ينيننن  ومبت ننر   ماننيفا التنا اننا  

غير الوا  يال وال،منطاينال إلانفاو تنأثيرا  الم الينال الءنرياليال  

فوورت  النها يال مس نمج لل نين م  الونور الفوتوغرافينال التنس 

طننا لهننا  بنن  تنفينندما فوتوغرافيننا  يءننتخنا ارينني  ننا  ياننع مخط

برنامج فوتوصوب لم اليال وورف  ويءتمر ال م  ب نن التونوير 

ل صننرا  الءنناعا  لي يننر منن  وننور  ر ميننال  فهننو يبننن  الخيننا  

ال نين م  طباا  الن يق والدي مو يزو م  الوور  وبنا ها مع 

ام  بنوما اإلحءا  المت الم اليال والت يرا  لي طس فس النها يال 

 .(Johansson E. , 2018)الءرياليال الوا  يال.

،ينن  نواالمينن    فننس ماالتنن  بيريننن ( ننوري صننالتو اننو  عننن   ي

منن  الونننور  ال  ميموعنننيومانءننرينني إ ابت نننرو ننن " :مري يننالاأل

س والمننوان الخنناا المدملننال التننس تيمننع بنني  التوننوير الفوتننوغراف

 نتناجإللونور اللاطنا  واخند م نا  من  أن  ياو  والتحرير الر مس

فوتوصوب  وتاهر الونور  سنوببرنامج اباءتخناا   واحن  وور

من   امزيين تحمن والتنس   بالحيوينال الءرياليال نابان النها يال مصامن

.  (Charlton, 2014).الونننيلوالمنننناار الطبي ينننال األ  الخينننا 

مءنننتحيلال  رونننولوحنننا  فوتوغرافينننال ل  يومانءننن يونننما إريننني

 ت لناو نن   تلنتاط ف نر   وليءن  لحانال  ال ناونر ول نها وا  ينال

  انينالتيعا يفيال تنايح الوور ل م  وور مءنتحيلال وغينر بنفء  

يونن  ارينني نفءنن  بأننن  فوتننوغرافس وفنننا  بوننري يءننتخنا و

 ال اميرا  أنا  ل م  عالا م  الءرياليال 

Erik Johansson is a photographer and visual 

artist using the camera as a tool to create 

surrealistic worlds. 

التننس   ونن يرالريفيننال ال تنن خننارج بلن ١٩٨٥ ولننن فننس ابرينن 

فننس الينننوب األوءننط منن  الءننوين.  Götene ل يننوتي تءننم

ولن ببراغ عاومال التصنيي  ول ن  منا منو ثابن  ا   إن وياا  

ال ثينر من  الو ن  فنس ل و ان  وصناياتي  اون ر ءننا فمنع والنن عنالرمزال فنسوترعنر   أنصنمدا الفنا  الءنويني  نن 

فتنن  البوننريال  حيننث المننناار الريفيننال ثاا علننلاً يننناً  بيننر تننأثيراً الءننويني اثننر  منندف النصننأ  بننالري    و ننن الطبي ننال
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حذر من وقوع هذه المزهرية فالعواقب قد ا( ٨شكل )
وضح سريالية إريك في كل من الفكرة ت !توقعاتكتفوق 

 Arms Break, Vases Don’tباسم  والمعالجة
٢٠٠٨ 
 

 
( يبين أسلوب يوهانسن في لوحات الخداع ٩) شكل

 Impossibleباسم الهروب المستحيل  البصري
Escape ٢٠١٠  

الم الينال  اءنلوبوالمناز  الحمنراو الون ير   ال واء والمءاحا  الخاراو ال  الطبي يال المفتوحالالخ،بال  إد ص ل  

 . ال لمواوعات  واف ارفالبوري

 الطالمن“.   أحينث نصن تمثلننسامنا   فس الحاياال مس  يوورها فس تال نين م  البي ا  التس اءتخنما   إريي:وياو  

   منندف مننس الطرياننال التننس احننب نا مننا للت بيننر عنن   او ربمننا ألالرءننام  الاحننب الرءننا. ربمننا بءننبب ينتنن اننن تنند ر ي

رءنا مزلنس تبني   ين   ف انن  اإليابنال عبنار  عن فنس المنرءنال    ين  يومن ان  تءنأل  والنتن  عن  . عننما الطبي ال

اهمتمناا  عللالثمانينيا  م  الار  ال صري   و دلي نصأ اياا  فس منتو  ب حاءوب لل م      ا  لنى والنف ان 

 .الهروب إلل عوالا اخرىيهاز الحاءوب م   عللو ن ءاعنت  األل اب   والحب بأيهز  الحاءوب

فبننا  عالما ينينا.  فتح  ل   ول نهابءيطال ينااو   اميرا ر مي    اميرا فويس  لعل حو خامءال عصر فس ء  ال 

مننع ال نناميرا  وم امهننا   ال مبيننوتر فننس محاولننال لخلننق صننسو ه يم نن  التااطنن باءننتخنااالوننور بب  ننلال ارينني فننس

برنننامج ال لننوا   اصننتري فننس الريااننيا  والفيزينناو فننس المنرءننال   ايننانمثنن  ت ييننر اللننو  يننناً  الاألءاءننيالت ننني،  

 .الطبي يال فس المنرءال الثانويال

 اللنراءال مننء جوتنبريإلل  إريي انتا  2005 عاا فس

  المرز للت نولوييا. وخ،  نراءت تص الال مبيوتر فس يام 

التووير باياا للي خطط ا  دلي الو   لا ي   لنيوفس 

ولا  المت وميرن موايال    ان   مهنال اءاءيالالفوتوغرافس 

ت  خ،  و   نراء .هما  المرح وال م  يم   اليمع بينا تان ي

 اميرا  ا( ثEOS D350   انو  اءتخنا إريي  اميرا

ف اءتفان بلنعننما عان لالتاليال.  الفس الءن (D400EOS  انو 

م  إم انيا  ال اميرا الينين   واءتخناا برنامج الفوتوصوب 

لل ب فس مواوعا  وورف  توال  األف ار التس اران ا  

لي لها تبنو   محاوهيختبرما فس مواوعا  وورف فس 

ب م  مو ع خاا ب  علل اهنترن   اا   ووا  ي   نر اإلم ا 

الفنيال  لنصر اعمال  واف ارف

ب ن نصر    erikjohanssonphoto.com   www.مو:

فس الحوو   اعلس اإلنترن  بن  ب   م  الوور الخاوال ب

  ومهاا عم    ني  الوورتلب   العلس طلبا  المءاعن  مع 

بالتوازي مع  ودلي ل نن  لي  م  و اه  اإلع،  المحليال

. الصخويالالفنيال    م  علس مصاري يزا  يفس حي  ه   نراءت

وراح  تنها  علي    بالتران  مع نراءت ال م  بالمراءلال  ابن

تصالمرز  فسالتخرج  ب ن .مهاا ال م  طوا  فترا  نراءت 

   م  المصاريع  عللال م   2015إلل عاا  2010مند عاا  الءوين  جوتنبريفس بنراءت  ال ليا إريي اءتمر 

 لوعل س.التفاعلتوميا اللمايءتير فس   لنراءت لانه حتلنحاو ال الا. الي  مع ال م،و فس يميع االصخويال والت 

  الحنون بي  ما مو حاياس وما مو الخيا . ومو يو  اءلوب  الفرين ريي يومانءإالموور  ازتالو ين الفنس اي

والتااط الوور مو بنه يمع الموان م  اي   ل  بالنءبال ف ان  اف ار غير وا  ي  تنفد بص   وا  س. عللوالمصهون ب  
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( أسلوب الخداع البصري باختالف تخيل اختالف ١٠شكل )

  ٢٠١٥ The architectباسم المعمار  منظور الرؤية
 

 
 بدون تاريخ TAC ( سيارة على الجسر١١)شكل 

 
( يبين الرسم التخطيطي لتصميم الصورة ١٢)شكل 

 الفوتوغرافية

 
تحت اسم  ( المعالجة الجرافيكية لما تم تصويره١٣شكل )

Drifting Away 

  تت و  م  م ا  م  الوور الفوتوغرافيال.    مصرو  ينين مو تحن ينين ايم   ي اف ارف والوور  النها يال انرإ

لني إه ا    عم   مهنن الا   الرغا م  ان"ب: وياو  ريي مو ي      وورف تبنو وا  ي   نر اإلم ا .إومن  

 بإنصاو الوور الخاوال بس".بها فس الطرياال التس ا وا  هانهيا  لمص ،ل وهحل

 

إريي إلل نورصوبينج فس اليزو الصر س م  الءوين 

لمحاولال ال م  لنى ب   و اه  اإلع،  فس المنينال 

اإلنترن  بنا الحوو   عللوخ،  عمل  ونصر وورف 

 لبرلي  انتا   ٢٠١٢عاا طلبا  النوليال  وفس  علل

.  اا اريي ٢٠١٥بألمانيا  ثا إلل براغ مر  اخري فس عاا 

مع ال م،و  فوتوغرافيالخ،  مدف الفتر  ب م  مصروعا  

مث  فولفو  وتويوتا  ويوي   وانوبس  وماي روءوف   

ييوغرافيي. إه ان  يحب الاياا بمصاري   الفنيال  وناصيونا 

اوه مني خفال ال  والتس تبنو الصخويال التس تواح 

منى تأثر  ( ثانياً ٧ (  ٦ (  ٥(   ٤وااحال فس األص ا   

اءلوب  البوري بنموف ونصأت  فس الري  الءويني.. 

) TEDميتمر تين(تحنث فس ب   الميتمرا  مث  

Conference   ميتمر ءنوي   ومو ٢٠١١فس لنن  عاا

مري يال   يهتا بنصر أليااا فس  اليفورنيا بالوهيا  المتحن  ا

ف ار التس تءتحق التانير واهمتماا فس مياه  التانيال ألا

 إنيليزيالوالتوميا والترفي    وم  منا اتل اهختوار بالل ال 

TED.ال لوا ت طس ءنوياً  الميتمر فس تطرح التس المواايع 

 التانيال ال مار     ال الميال اااياال   التوميا   الفنو   

   ال الا فس مت نن  اما   م  يأتو  والمتحنثو ...  وغيرما

  ريءاو ال المس الو ين علل عليا مناوب لها م  ومنها

  .وغيرما نوب  يوا ز علل والحاولي  ع،ميي إلوا النو 

 وترعاما ما ف ار الينين  ونصرلت ري  األتين تهن  

خاوال  غير ربحيال ومس ميءءال "األمري يال ءابلنج ميءءال"

 .ص ارما "اف ار تءتحق اهنتصار

https://www.ted.com/tedx/events/69)) 

 

 

 

 

 

http://www.ted.com/talks/erik_johansson_impossible_photography.html
http://www.ted.com/talks/erik_johansson_impossible_photography.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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باسم  ( الصورة النهائية بعد التصوير والمعالجة الجرافيكية١٦)شكل 
Landfall. 

 
( إريك يعد المجسم وطالئه للتصوير قبل مرحلة المعالجة ١٧شكل )

 الجرافيكية.

 
 الشكل النهائي للصورة (١٤)شكل 

 
 يستخدمها يوهانسن( الكاميرا والعدسات التي ١٥شكل )

 الفوتوغرافيا السريالية:في  وتأثيره ريك يوهانسونإإسهامات . ٣

 :السرياليتأثير إريك يوهانسن في الفن . ١. ٣

ءنناحال الفنن  التصنن يلس الحنننيث بالمنننار   ازنحمنن  

الفنيننال  واهتيامننا  المختلفننال  وراحنن  يمي هننا ت يننن 

تصنننن ي  الوا ننننع المر ننننس منننن  خنننن،  خيننننا  الفنننننا  

وإبناعاتننن   ونحننن  النانينننال منحنننا تننننميرياً  فلنننا ي ننن  

رافانننا للوا نننع  بننن   نننا  ءننناخرا مننن  ينيتننن   ومننن  

   فنننس صننن   ونننور ه رونننانت   وونننار مننننمرا لننن

م اولينننال  تخنننال  المنطنننق والوا نننع  وحننني  ناننني  

الف ر    وتخط  المراماال التنميريال   وتخط  الوا ع 

فالءرياليال مس ما وراو الوا نع  وت نوا    ووار  

فس اغوار النف   وخلياتهنا لتبننس عالمنا من  الخينا   

ومننندا التيءنننين للخينننا  منننو األءنننلوب الءنننريالس فنننس 

ريال ألعمالهننا ءننواو  اننن  بالتوننوير الم اليننال البونن

الفوتنننوغرافس  او التونننوير الزيتنننس  ومنننناي ب ننن  

الفنننننناني   ومونننننممس اإلعننننن،  ينتينننننو  اعمنننننالها 

باألءلوب الءريالس فس الم الينال البونريال  ويانا  ا  

اعمالها ءرياليال أل  اءنلوب الم الينال ءنرياليال  بينمنا 

ينن  تخلو الف نر  من  ت لينب ال ان  النبط   ومندا منا او

ب نننن  المنننننار  الفنيننننال او اهتيامننننا  مثنننن  النانيننننال 

الحنيثال  والمفاميميال و ، يختلن  عن  الءنرياليال  رغنا 

انننن   علنننليي نننن اريننني  الم الينننال البونننريال الءنننرياليال.

 ءنننلفانور نالنننس( يءنننتلها اعمالننن  مننن  فنننناني  امثنننا  

األءبانس  و ريني  مايريتس( الءنريالس البليي نس  و 

الرءننننناا ال ننننننني  و ياءنننننيي  روب غونءننننالفي ( 

yerka الرءنناا البولنننني  و صننو  تننا ( الموننور )

األءنننترالس  و ماتينننا  انولننن  فانءنننو ( المونننور 

 الءنننويني  و ءنننفي  نورفيءننن ( المونننور الءنننويني

(  احنننندر منننن  و ننننو  المزمريننننال( يواننننح ٦والصنننن    

منن  حيننث الف ننر  وم اليننال  ءننرياليال إرينني يومانءننو 

 البوريال.

تصننن ب  الءنننرياليال داتهنننا إلنننل ال نينننن مننن  اهتيامنننا   

 خننوا  ميننرو( الفنننا  األءننبانس  ننن ءننلي فننس ءننرياليت  
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اتياما تيرينياً  و ن اءت رق فس التيرين مع ان ماء  فس الءرياليال  ءلفانور نالنس( الن  اعمالن  تخلنق عنوالا من  الخينا  

ال ،ءنني يال   منناري ءننايا (  اننن  م اليتنن  التصنن يليال تحننا س باالننب روننانال ال ،ءنني يال وروناهننا  ولنندا  اننن  الءننرياليال 

التأثيريال  لوه األصخاا المحلاال فس الءماو لما اهر  الءرياليال فس لوحات   وما يانم  إريني يومانءن  منو ءنرياليال تاننا 

مو ءنيان  الحلنا وال ان  ال الا بوياغال بوريال تماث  وورت  الوا  يال المألوفال  إه ا  ما ينور م  احناث ناخ  مدا ال الا 

ال،واعس  فنح  نري ال،منطايال فس الحلا م  خ،  رييال األصياو بصن لها الطبي نس  ه بونياغال  ،ءني يال  او تأثيرينال  او 

ت  يبيال  ولدا اهر موطلح  الءرياليال الوا  يال(الندي تونن  بن  اعمنا   إريني يومانءن  الفنينال. والتنس تاهنر فنس الونور 

البونري.  منا يومانء  ع  غيرف م  الءرياليي  باعتمانف فس عنن لي  بالالي  م  لوحات  علنل الخننا  الءاباال تميز إريي 

( إد تتناخ  منناطق الفنراغ إلنل منناطق ونماو وبندلي يحننث ٩  اليءر  والص  ( بلوحال طرفس ٧الص    يبنو فس    م  

بت يينر المنانور فبت يينر المنانور  تت ينر مي نال  البونري ويحننثالخنا  للبور  ومناي اءنلوب خخنر من  اءناليب الخننا  

( ١٠مينو  تاهنر يمينع اان،ع . والصن    ودلي بتخين  زاوينا الريينال المختلفنال مثلمنا تنانر لم  نب المواو  المر س 

                                                                الم ماري ت تبر نمودياً ييناً لهدا األءلوب.لوحال المهنن  

 

 إسهامات إريك يوهانسن في فنون الفوتوغرافيا. ٢. ٣

يين بمنا  مامو إلل   توول الف رف بءيطببرءا تخطيطس  اتبن ال مختلف إريي يومانء  إبناع  إلل ث،ثال ايزاو اءاي

والصن   ر نا  .النها ينالالونور   نتناجإل تونويرماحتاج ياألما   التس  علل بحاي  إلل ال ثور  نا إلنرايفي  ال فايال 

مندف منس وءننوا .  اصنهر  واحياننايءت رق بي  با ال ايناا إلنل عننف  ا ومدا يم   يبي  مدف المرحلال األولل  (12 

تر ينب  الو يفين المصن لال لوور   وتصنم  مندف الخطنو  ايانا حن  لألنها تحنن الص   والماهر  مميالاالخطو  األ ثر 

 .الوا  ي لتوبح ا ثروالموان والاوو  م،  أوالت مناور ال

نتيينال  نتناجإللل ايال  امهم الدي ي نفنف  الاوو والمناور   ويهتا بالتااطها بيمع الموانالتووير لاليزو الثانس مو 

 عنن اليمع بي  الوور الوا  يتبنو 

ب من  يينن  اا  إدا  ناءه  خطوف   وي تبرفاءابيع  م  با ال اياا إلل عن   ويحتاجالوور م ا وواعاليزو األخير 

  لنين  فل زح  احييال او اليزو مو مث   مداالمرحلال  ( يواح مدف 13ر ا    والص  والثانيال. األولل تي فس الخطو

 يننر هااألف نار ءنرياليال   فوا  ين  الءنرياليالمنس ونورف ويي نن علنل ا   بحاين  لوان ها م نا. ومنو فانط    الاطع

 Johansson E. , FREQUENTLY)( يبنني  الوننور  فننس صنن لها النهننا س.14  والصنن    بطريانن  وا  ينن 

ASKED QUESTIONS, 2019). 

  (mm  35-90mm  50mm  120mm (24عنءنننننا   (H6D-50cماءنننننلب،ن   ننننناميرا يءنننننتخنا اريننننني 

 CG-k (4 318مونين   Eizo يهاز   (Elinchrom RX, Canonلين روا و انو   إ الخاطف  ااوإموانر و

الفوتوغرافينال  لونوراليرافي ينال ل الم الينال  وبرننامج (١٠ويننوز   و مبيوتر ببرنامج تص ي  اللوا  الصاصا  لم اير

Adobe Photoshop& Adobe Lightroom) )  يبي  ال ناميرا وال نءنا  التنس يءنتخنمها 15والص   ر ا )

 إريي يومانء  فس إنتاج إبناعات  الءرياليال.

( إلحنننى اعمننا  إرينني يومانءنن  التننس تاهننر فيهننا المننروج والحاننو  الممتننن  بنناألفق  ول نهننا فننس اماميننال ١٦الصنن    

 يننننفع نحننو المنحنننر  ومنندف اللاطننال تتطلننب فننس مرحلننال التوننوير عمنن  ميءنناالوننور   تنءنناب مثنن  صنن،  نهننر  

 نارتو   ال ننارتو  الننورق الالننورق المانوى  وم يننو  من  باءنتخناا  و ننن ونن   إرينني يومانءن  بنفءنن   (  ما ين 

 ثنا ااننا  عن   ينءننابتننأثير الحانو   و نن ي نن  مندا الم ينو   ومنو يصننب  فنس ملمءن   الخناا بحفنا البنني  وتناولن (

 ( يبي  مدا الميءا اثناو توويرف.١٧والص      إليها  والحاووور الوور منز  حاياس ب
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سنيوهانكتاب التخيل إلريك ( ١٨)شكل   

 
2017( صورة من معرض ١٩)شكل   

 
 Iron man 2009( باسم الرجل المكوي ٢٠)شكل 

 

 :ةالفوتوغرافيالسريالية في مجال ك يوهانسون يرإ باكت. ١. ٢. ٣

عنناا  Imagine) تنناب تخينن    ءننن  انننتج ارينني رغننا حناثننال  

بنرامج الم الينال  لانن غيرنر"ألعمالن    ومو  تاب مونور ٢٠١٦

فرًونننا ينينننن    التونننوير الفوتنننوغرافس وخلاننن الر مينننال ءننناحال

و  نياًحنا عالمًينا منع عوالمن  للت بير الفننس. حانق إريني يومانءن

  و ن تت و  نحو الءرياليالع حنون الوا ع. وورف تنففرياليال. الء

وت ننو     نن  وننور  منن  حننوالس ما ننال وننور  تننا تيمي هننا بن ننال

 تنناب  يويحتننو .زمنن النتييننال عانلننال ووا  يننال فننس نفنن  الو نن  

علننل خمءنني  منن  افانن  اعمالنن  التننس تننا إنصننايما بنني   (تخينن  

. يتننننوفر ال تنننناب بننننالل تي  اإلنيليزيننننال 2015و 2007عننننامس 

 (.١٨ووورت  بالص   ر ا    والءوينيال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاصة باريك يوهانسون المعارض. ٢. ٢. ٣

 ال.مري يمينيابولي , الوهيا  األ السويدي معهد األمريكيبري  ا ٢٠١٩ يناير ٢٨ :٢٦ (1

 .روءيا موء و  لوميير ةخوألاسم ابمركز الصور  ضوء ٢٠١٩ مايو ١٢: فبراير ١٤ (2

 . وريا الينوبيال ءيو   (ةمركز سيول للفنون )الفن الشهر ٢٠١٩ءبتمبر  ١٥ يونيال: ٥ (3

 .الءوين ءتو هولا   اء نننافيالوور  ٢٠١يناير  ٣١ نيءمبر: ٣ (4

 .الءوين الطبي ال  ءتو هولا  اوماا ٢٠١٨مار   ١١ :٢٠١٧ ءبتمبر ١٩ (5

 .مارا  ال ربيال المتحن اإل الصار ال  الت ري  ال ا  ب ن ٢٠١٧ نوفمبر ٢٢:٢٥ (6

https://www.scandinavianphoto.se/photobloggen/1023936763/stockholm-ny-utstaellning-signerad-erik-johansson-vaerlden-i-ett-nytt-perspektiv
https://www.scandinavianphoto.se/photobloggen/1023936763/stockholm-ny-utstaellning-signerad-erik-johansson-vaerlden-i-ett-nytt-perspektiv
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 .الممل ال المتحن  لنن   الوا ع اهنحناو  ٢٠١٧ ا توبر ٨: يونيو ١٧ (7

 .يمهوريال التصيي الميريال ماريء  منرء  األف،ا الويفيال  تخي  ٢٠١٧اغءط   ٥ -يوليو ٢٨ (8

 ن  الءوي الحصن  وت،نن متح ي فاءتر تخي    ٢٠١٦ءبتمبر  ١٨: يونيو ٤ (9

 ءيننس   اءتراليا   ر ي  المهريا   المءتحي   ٢٠١٦ مايو ٨ ابري : ٣٠ (10

  الفوتنوغرافس التووير الفوتنوغرافس متحن  التونوير  تخي : خلق الوا ع  ٢٠١٦ ابري  ١٠: فبراير ٢٦ (11

  الءوين ءتو هولا 

 

 الخصائص األسلوبية لفوتوغرافيا إريك يوهانسن. ٤

  بن  ويميننع يمينع المونوري   و نن تمينز عن  اننتج اريني يومانءنو  ال نينن من  الونور الءنرياليال الوا  ينال الفوتوغرافينال

  اهتيامنا  األءنلوبيالبص   يي   م  لوحات  نموديا لتونني  الفناني  بت نن اءاليب إنتاي   وتميز  ب،غال ل ال البوريال 

ويم   إييناز اءناليب  إلنل ث،ثنال  البحث:وءو  نتناو  فس الءطور ايتيال تحلي،ً مويزاً لب   م  لوحات  التس حواما مدا 

 اءاليب علل النحو التالس:

 

 البصرية:أسلوب االستعارة  األول:األسلوب . ١. ٤

التصبي  فس الل ال ال ربيال مو التمثي   وي نو  ب من  تمثين  بني  صني ي ن ي نو  هبن ا  نتناو   أءلوب ب،غس  لفها اهءت ار 

بينهما عامٌ  مصتري  مث  ا  ياو   ف،ٌ   ريا  الءحاب(  فصبَّ  الصخا بالءنحاب ل ثنر   رمن   ودلني أل  الءنحاب منو 

صنبي  واانحال يلينال  فهنس ءبب نزو  المطر  وما يتب   من  إحيناو لنفر  ومنا عليهنا. وفنس مندا المثنا  ننرى عناونر الت

  ِ ِ  اب  و والمصبَّ ِ تحتوي علل المصبَّ ِ   والمطنر منو المصنبَّ نا  التصبي  ووي  الصب  الدي اعتمن علين  الاا ن   ففن،  منو المصنبَّ

   ووي  الصب  فس مدف اليملال مو ال راال ا  فس  الءحابنا  التصبي  مس اب   و

هبن في  م  د ر الطرفي  األءاءي  ومما  المصب  والمصب  بن (  طرفي . فالتصبي  اهءت ار  فهس: تصبي  بليغ حد  احن اام .

نِدَ  فيهنا المصنب  اي اءنت ار :فإدا حد  احن الر ني  ه ي ن تصبيهاً ب  يوبح  . بن  النر   األو ( وونرح بالمصنب   التنس حذ

ود نر المصنب  بن   الطي (علنل   اإلنءنا (. صب  الصاعر اإلنءا  بنالطي  ثنا حند  المصنب  طي .نءس الطي  ءاعال ان   مث :

صنب  ال فنر بالالمنا  واإليمنا   الننور( هللا ولسُّ الدي  خمنوا يخنريها من  الالمنا  إلنل:  ومث   ول  ت الل اهءت ار .ءبي  

 المطي نس  عناط : ءنبي  اهءنت ار   لوالننور( علنالالمنا   بن  بالنور ثنا حند  المصنب   ال فنر واإليمنا ( ود نر المصنب  

2018.) 

 :البحث التاليالم  اص ا  الوور ونتناو  ب    إبناعات  ال نين م  نو يلياً فس يبف اهءت ار  البوريالاءلوب 

 ن نمين  فنس و األر  عبر  اإلءفل  م طرياا  يءحب ري طرياي  حيث ( اءلي طرياي او اتخد ١ص    بال  الوور   

والميناز  التصنبي  انا  تصبيها نزعن  منن   بوريال  فاهءت ار  اءت ار فس   الطريق  وورءحب بطانيال والوور  بي  ري  ي

ومس نعنو  أل  يوننع  ن  امنري مونيرف   ن مزج بي     م  البطانيال والطريق بمهار  فا اال فس اءتخناا برنامج فوتوصوب.

 ويحنن اتيام  ومءل  . 

 ينال المنناار الطبي ينال الخريفوت طنس  فنوق ال صنب وان   الثلنوجباليلينن او  الصبيهالبطانيا  العنن م  ( ٤الوور  بالص    

  ت صس اعينها الخار  والحيا  وتيمن  مصاعرما واحاءيءها.البرون   وفس حياتها و أ  النا  تختلق 

الخ،بال  ال  ويفرن اصرعال ءتا ر اإلصراق  والمناارخلفيبال طس المناار الطبي يال الااتمال يياهر ري   (٥ الوور  بالص   

 (Gruenwedel, 2013)ال مصر ال الالبرتاالي بالصم المااو  ووالحاو   الخاراو األصيار مع 

https://program.lfs.cz/detail/?film=Erik-Johansson--Imagine
https://program.lfs.cz/detail/?film=Erik-Johansson--Imagine
http://vastergotlandsmuseum.se/utstallningar/imagine-erik-johansson-fotografbildskapare/
http://fotografiska.eu/en/utstallningar/utstallning/7973/


 عشر بعالعدد السا                                          مجلة العمارة والفنون                                                

48 

 
(٢٣) شكل  

 
 ٢٠١١ Reverberate( باسم التكرار ٢٤شكل )

 

ال الصناي ل منا  الطنرق يل بنو  ل بنال حففنس اءنترا اونحابها وءيطر  المه  علل  الا  ومس تتءا بخفال ( ٦  الوور  بالص  

(X,O)  حفار نح  ال ويءتخنموnoughts   الطريقويصاو  ار.  

امنا فالحفاا علل اليما  والفن  وحمايتن   !تو  اتي ن تفوق  المزمريال.. فال وا باحدر م  و و  مدف  (٨ الوور  بالص   

أل  اليما  المتمثن  فنس المزمرينال التنس تحميهنا الينن من  ا  ت ءنر وإ  ءناط   فتنتحطا الينني  ويان  الفن    م  اي صسو

 با ياً.

 

    

 Impact ٢٠١٦باسم تاثير (٢٢شكل )                    ٢٠١٢ Electric Guitar ياإللكترونباسم الجيتار  (٢١شكل )      

  
 

 :.ويآمرلااألسلوب الثاني: أسلوب االنعكاس .٢. ٤

اهن  ا  مو احنن الخونا ا الفيزياينال للانوو  وفنق  نانو  

(  وعنننما اهن  نا  زاويال الءاوط تءناوي زاوينال  اهن  ا 

يءننناط الانننوو علنننل ءنننطح همنننع موننناو  او علنننل ءنننطح 

الزاوينننال الحرينننال فنننإ  األصننن ال  التنننس يطلنننق عليهنننا بالزاوينننال

تننن    ب املهننا ان  اءنناً مرخوينناً  وعننننما تننن     الاننو يال

خوا ا الءطح  وور  يءا ما فإ  وورت  تحم  ص   او

  ومنندا األءنننلوب صنن   الوننور ت يننراً فننس  ال ننا   محنثننال

مو احن األءناليب التنس يءنتخنمها  الب،غس لتواي  اهن  ا 

ونتنناو   إبناعاتن  ال نين م  وتاهر يليا فس  إريي يومانء  

 :البحث التاليالب   الوور م  اص ا  

الانارب  وتحنو  تحن ( حيث ي  النهر ٢٢  بالص  الوور  

مننءننس   بشكككلالم ءننور  النندي إلننل ميموعننال منن  المرايننا 

لصنخا الوا ن  بمينافن  الندي وتاهر ان  اءنا  الانارب وا 

 يخرج م  يبنا فس الخروج م  الاارب.

تاطننع  المرخويننال ال م، ننالحيننث ال ننر   (٢٤  الوننور  بالصنن  

الطريننق  وتننن    عنننن ءننطحها وننور  الءننيار  والطريننق 

 والمثير  للتءآي  ت بر ع  الميهو   الدي ي تر  طريق البصر.  ال ر  المحير وتوحس الوور  بأ  مدف  والءماو 
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 :األسلوب الثالث: أسلوب الخداع البصري.٣. ٤

 تابن  التخين   ويتنناو  البحنث  الانا ا علنل التخين  المنانوري  و نن اونعهنا إريني يومانءن تت نن اءاليب الخنا  البوري 

 تحلي، لب   نمادج م  مدا األءلوب بهدا البحث:

تح  مءتوى النار  وايخر فوق  االير  احنممعلل طرفس اليءر  حيث يا  صخوا  علل طرفس  (٧  الوور  بالص  

ينطبننق علننل الخنننا  البوننري بننالمناور   ابوننرياً. ومننمءننتوى الناننر ممننا يي نن  الواننع مءننتحي  حنوثنن  إه اننن  مابننو  

 .الواألءون  والملونبا س لوحا  الخنا  البوري األبي   والخلط بي  ال ت  والفراغا  ينطبق علل

 والمناقشة: خالصةال

 أوالً: تحقيق صحة فروض البحث من عدم صحتها: 

 نو ن اتياماً ينينناَ ييمنع منا بني  الءنرياليال والمفاميمينال. انء ومريي يإ اعما  ت تبرالفر  األو  ومو   اختبر البحث -1

انهنا ثب  بالنراءال ان  رغا التاارب بي  اعما  إريي يومانء  م  اهتياف المفاميمس  خاونال فنس لوحاتن  خفيفنال الان   إه 

تختل  فس تناولها الف ري اهتياف المفاميمس الاا ا علل إع،و الف نر   ه إعن،و ال ان  البناط   ومندا منا يانع حنناً فاون، 

بينهما  ويي لنا ناو  ب نا وحال الفر   وا  اعما  إريي يومانءن   ءنرياليال  ه تمن  بالمفاميمينال بونلال. وا  ءنرياليت  

 فع إلل تءميال منهي  بالءرياليال الوا  يال.الفوتوغرافيال  بص لها الوا  س ن

تنتمننس ا  مننناي اننوابط  اعتبننارا  ومحننادير( عنننن التانناط وننور فوتوغرافيننال اختبننر البحننث الفننر  الثننانس  ومننو  -2

للصنن    ف،بننن منن  واننع مخطننط اي توننميا مرءننواالوا  يننال. و ننن ثبنن  بالبحننث والنراءننال وننحال منندا الفننر    للءننرياليال

  وتوزي هنا  وعمنوزاويال التووير  واتياف اإلااو   التووير النها س للوور  ياوا الموور الفوتوغرافس بتحنين طرياال 

 ميءما  إدا لزا األمر.

 

 :وتساؤالتهأسئلة البحث  خالصة إجابات ثانياً:

لتنو  اءناليب  الواحن وال صرو   م  اعاا موور فوتوغرافس فس الار  انءومريي يإ الم اوري  ي تبر م اا الناان -1

 انتما ها الف ري للمنرءال الءرياليال  التس واع بها اتياما خاوا ب . الفوتوغرافيال  رغاوياغات  البوريال 

ف ر  مءباال مر بال م  ا ثنر من  موانو  ونميهنا م نا بطريان  إبناعين   عللفس إنتاج وورف ت تمن نااماً  اريياوين  -2

 .(الءرياليال الوا  يالاطلق علي  اءا   مت املال  والديلتاهر فس النهايال  وحن  

وورما لت بر عن  ريى ورمنوز واحن،ا تمثن   حن اهتياما  الفنيال بالءرياليال الوا  يالاالتحفاا  المثار  حو  تءميال  -3

 فاعتمنن  علنلس الفن  التصن يلالفوتوغرافينال منع الءنرياليال اتحنن  الوا ع ثا وتت ناف إلل ال،وا ع الاابع فس ال ا  البناط   و

تفاوني  تاهنر بو نن   الخيا  واح،ا الياانال عالا مبنس علل تتص   م إد  .ال،وعس الناب ال م ال اليال ال،ص وريال  عما األ

 والتس ت ن يزو من  الءنرياليال و نن اطلنق ب ن  النانان عليهنا اءنا الءنرياليال الوا  ينال والتنس تيمنع ويال ينا   مباصر الوا  ي

 .تتص ،  فس  الب فنس واحنفوالخيا   الناياي   الحاياال

التيهيننزا  واألنوا  التننس ييننب توافرمننا هءنتخنامها فننس إنتنناج وننور فوتوغرافيننال تنتمننس للءننرياليال  منن منناي ال نيننن  -4

بأنهنا ءنرياليال وا  ينال أل  م اليتهنا البونريال   انءنومريني يإونن  النانان والمنانرو  للفن  اعمنا   الميءما    الوا  يال

ا ت    ال ،ءي يال فس روناها او تيرينيال  او ت  يبيال او تأثيريال  ول نها تنز  إلل اءتخناا األص ا  الوا  يال للمواوعا  ل

 التس مس م  اما الءما  المميز  للفوتوغرافيا.   

الما يتننا ( وتيهيننزا  امننا   التوننوير وفننق اليننو ال نناا الموننما لنن  فننس المخطننط المبننن س المرءننوا  انننوا  موننانر  -5

   وإ ءءوارا  الميثرا  الخاوال. اإلااو 
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ف م  مووري الفوتوغرافيا فس عورف خفال الان  الصننين   منع عمنق صننين فنس ع  غير  انءومريي يإاعما    ميزت -6

 الف ر   والمهار  الفا اال فس تنفيد عمليا  التر يب والمزج للاطا  المختلفال.

احنن اتيامنا  الءنرياليال عامنال والفوتوغرافينال الءرياليال الوا  يال التس ونار   فوتوغرافيا ميء   انءومريي يإي تبر  -7

 .خاوال

األولل مس اءلوب اهءت ار  البوريال  والثانس مو اءنلوب  مختلفال تميز إريي يومانء  باءتخناا ث،ثال اءاليب ب،غيال  -8

 البوري. الثالث: الخنا   واألءلوب المراوياهن  ا  

 :نتائج البحث

ه الشديد بين أعمال إريك يوهانسون، وأعمال الفوتوغرافيا المفاهيمية إال أنها تنتمي للمدرسكة السكريالية رغم التشاب -1

 الواقعية.

  فتءنميال ال ا  الباط   ولدا فهنس تتخطنل الوا نع إلنل منا وراو الوا نعالحلا والخيا  و الءرياليال منهج ي تمن علل إع،و -2

الوا  يننال مننس فننس الم اليننال البوننريال لل ناوننر الموننور   امننا المنننهج الف ننري فيتبننع ءننرياليال ه تءننتايا مننع وا  يننال  إه ا  

 المنرءال الءرياليال.

  نا إريي يومانء  رييال ينين  فس عالا الءرياليال   ما  نا ءرياليال ينين  فس عالا الفوتوغرافيا. -3

األولنل منس اءنلوب اهءنت ار  البونريال   مختلفنال اءاليب ب،غينال  ألحن ث،ثالتميز  اعما  إريي يومانء  باءتخنامها  -4

 الثالث مو الخنا  البوري.وي  وانس مو اءلوب اهن  ا  المروالثا

 ون ال التر يب والنمج اليرافي س. اتءم  اعما  إريي يومانءو  ب مق الف ر   وخفال الا  -5

 توصيات البحث:

 البحث بما هو آت: يوصى الدراسةفي نهاية 

)الماجستير والدكتوراه( االهتمام بمدارس واتجاهات  الفوتوغرافيا بمراحل الدراسات العليادارسي ضرورة اهتمام  -1

 الفوتوغرافيا الحديثة، وعالقاتها بالفنون التشكيلية عامة والفوتوغرافيا خاصة.

وغرافيا ارور  اهمتماا بالفوتوغرافيا الءرياليال الوا  يال إلريي يومانء   وإبراز اعمال  وخثارما علل    الفوت -2

 والءرياليال  وف ر الف  الم اور.

 متاب   اعما  الموور اريي يومانء  علل مو ع الخاا ب . علل محترفس التووير الفوتوغرافس -3

ل فاو  اإلبناعيال  يي يومانء  لرفع ارم  الموور ا البأعما  مءتلهمالفوتوغرافيا  ا ءااط،ب  ليا  الفنو   تنريب -4

 وإتاا  الون ال.

 حترفس الفوتوغرافيا ونارءيها متاب      التطورا  والمءتحنثا  فس ت نولوييا التووير الر مس.ارور  امتماا م -5
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