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الملخص
 ومن ثم إلقاء الضووء عل الحركة من القرن التاسو،يتناول البحث دور جماعة هارلم النهضووية ي الحركة التشوييلية األمرييية
 حت ظهور مدرسوووة هر،عشووور والعشووورين من ان كان المصوووورون األمريييون يتناولون األعمال األوروبية بشوووي تقليدي
 حت ظهور،هادسووون حيث تأثر ينا وها بالم هب الطبيع وتبنت يير اإل طباعية األمرييية مرورا بأسوولوا النيمية والليمو ز
 ثم ظهرل. بسويطرل ينا وا الحداثة1915  و ا تهت،مدرسوة أشويان الت ريضوت ك ما سوبو و تبنت موعووعال الحيال اليومية
 بصوووعود التجريدية والتجريدية التعبيرية؛ وبدأل الحركة اإلقليمية1950  وتضووواءلت أمال الحداثة،1929 الواقعية اإلجتماعية
 وعل جا ب خرر تشويلت هارلم بنيويورم من مجموعة من الفنا ين واألدباء من اصوول إيريقية اسوتفادوا.كرد يع عود الحداثة
 ويهتم.من الثقواية اإليريقيوة ودمجوها بالحوداثة وتلفوت بأييوار سوووويواسوووويوة وإجتمواعيوة وا تجوت اليثير من األعموال الفنيوة واألدبيوة
.الباحث بالجا ب التشييل للحركة الت بن عليها بحثه

الكلمات المفتاحية
 مدرسة أشيان,  مدرسة هر هادسون, جماعة هارلم

ABSTRACT
The research deals with the role of Harlem in the American plastic movement. It sheds light on
the movement from the nineteenth and twentieth centuries since the American painters have
traditionally dealt with the European Works until the emergence of Hudson River School. Its
artists were influenced by Naturalism and subsequently adopted the ideas of American
Impressionism. The emergence of the Ashcan school rejected all the above schools and adopted
the themes of American daily life; all this has ended with the dominance of modernist artists. With
the rise of abstract expressionism, later, the regional movement rose against modernity, on the
other hand, Harlem was formed of a large group of artists. Harlem group artists were from African
origins and used the African culture, they combined it with modernism; this group has produced
many artworks. In this paper the researcher’s interest is the plastic aspect of the movement.
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.1المقدمة
يعتبر التاريخ األمريي بشي عال قصير جدا إذا ما قورن بالتاريخ ي اى ميان بالعالم ...قد تنامت ه ه الحركة الفنية التشييلية
األمرييية أيضا بتنام الحركة الفنية ي أوروبا والت أ تقلت اليها عبر المعارض الفنية من احية ،وهجرل أو زيارل الفنا ين أو
البعثال الدراسية إل أمرييا او بسبب الحروا من احية ارري أو تير ذلك من أسباا .يف القرن التاس عشر كان ينا وا أمرييا
تارقين ي رسم المناظر الطبيعية والتصوير بشي كالسييى وواقع  .ومن أهم تلك المدراس واإلتجاهال المفصلية الهامة الت
مرل بها الحركة التشييلية األمرييية ه مدرسة هر هيدسون والت ا بثقت منها اتجاهال وحركال ارري تأثرل بالطبيعة
األمرييية الينية وبالمناظر بأسلوا مستلهم من الحركة التشييلية ي أوروبا.
وم بداية القرن العشرين بدأل الحركة التشييلية كحركة ثورية وتحررل من القيود والجمود والقواعد الراسخة ي الفن التشييل
وقد واكبت حركة التحرر واإلتجاهال الفنية األوروبية الحديثة رصوصا بعد الحرا العالمية األول اال ان الفنا ين األمريييين قد
ريضوا مواكبة اإلتجاهال الفنية المرتبطة بنتائج الحروا ي أوروبا واتجهوا ال الواق األمريي حيث تشيلت العديد من
االتجاهال والحركال الفنية الت شيلت الحركة الفني ة التشييلية ي أمرييا مث الواقعية األجتماعية والحركة اإلقليمية ومدرسة
1
أشيان وجماعة هارلم.
و تيجة لتزايد أعداد األيارقة ي المجتم وراصة ي الح السين (هارلم) بمنهاتن بنيويورم ،تيو ت مجموعة من المثقفين
واألدباء والساسة واليتاا والموسيقيين والفنا ين ال ين أكدوا ي أعمالهم عل اعتزازهم بالهوية األيريقية ،وطالبوا بحقوقهم
المد ية ي المجتم  ،والمساوال وعدل التمييز ،يأصبحت تلك النخبة (جماعة هارلم) مركزا ييريا وثقاييا وينيا هاما لأليارقة ي
العالم ،يج بت اليثير منهم للهجرل إل الواليال المتحدل للبحث عن حيال أيض وتحسين ظروف معيشتهم .وصلت الحركة لقمة
ازدهارها ي الفترل ما بين الحرا العالمية األول والثا ية  ،1937-1918و جحت ي إدرال تجربة األيارقة األمرييان ي
الحركة التشييلية األمرييية وكان لها دورا هاما دار التاريخ الثقاي األمريي  ،يقد أستطاعت تييير الصورل النمطية لأليارقة
من يالحين بسطاء وعمال مناجم وعبيد ال مفيرين وأدباء وينا ون.

 - 1.1مشكلة البحث
تيمن مشيلة البحث ي درل المراج واألبحاث العلمية الت تتنأول الحركة التشييلية األمرييية بالتفصي ي ميتبتنا العربية،
وك لك الدر اسال حول بعض المدارس واإلتجاهال الت شيلت الوجدان األمريي مث مدرسة هر هيدسون و مدرسة أشيان
وك لك جماعة هارلم النهضوية موعوع ا لبحث والت كان لها عظيم االثر ي الحركة التشييلية األمرييية حيث إ ها قلت
حضارال و ثقايال عريقة من القارل األيريقية ال القارل األمرييية الحديثة و الت كا ت متأثرل يقط بالحضارل األوروبية مما
اثري الحيال التشييلية والجمالية األمرييية باالعاية ال إ ها أسهمت ي تبلور حركال التحرر وحقوق اال سان ومؤسسال المجتم
المد ال ي شي مستقب الحيال األمرييية.

 – 2.1أهمية البحث
تيمن أهمية البحث ي إلقاء الضوء عل إتجاهال وحركال ينية هامة ي الحركة التشيليلية األمرييية ساهمت بشي كبير ي
إثراء الفن التشييل بشي عال واألمريي بشي راص ك لك إبراز أهمية دور األمريييين من أص أيريق ي تيوين الحيال
التشييلية األمرييية الت أثرل بالتال عل الجوا ب السياسية واالجتماعية ي أمرييا والعالم.

 -3.1أهداف البحث
 -1.3.1التأكيد عل اهمية دور جماعة هارلم النهضوية ي إثراء الحركة التشييلية األمرييية واالجتماعية.
 -2.3.1دور جماعة هارلم ي مشروع األشيال العامة للفنون ال ي أشرف عليه الرئيس األمريي روزييلت وال ي أثري
الجامعال والميتبال والمؤسسال الحيومية بأعمال ينية وجداريال وثقت التاريخ األمريي .
 –3.3.1إلقاء الضوء عل بعض أهم الفنا ين ي حركة هارلم النهضوية ال ين كان لهم دور كبير ي الحركة التشييلية.

 – 4.1حدود البحث
(الواليال المتحدل األمرييية – جماعة هارلم النهضوية من  1920حت  )1950وأثرها حت اآلن.

 – 5.1منهج البحث
(منهج تأريخ – وصف تحليل ألعمال الفنا ين).
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 -2مدرسة نهر هيدسون 1850 – 1830 Hudson River Painting School
يمين القول بأن ين الليمينزل (  ) 1870-1850 (*) Luminismال ى شووأ بمدرسووة هر هيدسووون الت شووأل حوال 1830
عل يد الفنان توماس كول )  ( Thomas Cole 1801- 1848وه تعتبر أول مدرسوة أمرييية ي القرن التاسو عشور و تأثر
ينا ينها بالم هب الطبيع  Naturalismي رصوود أدق التفاصووي و تبنت بعد ذلك يير الحركة اإل طباعية Impressionism
الت باشور ينا يها العيوف عل تصووير الطبيعة ،رصووصوا وأن أمرييا كطبيعة كا ت تيرى الفنا ين ببيورل أراعويها وجمال
مناظر الجبال وإتسووواع السوووهول  ،ومن أهم ينا تلك المرحلة إليزا برال و يريدريك إيدوين و ييتز هينيري (1897-1818
2.) Fitz Henry 1865-1804( ) 1900-1829 Frederic Edwin( )Eliza Pratt

(ش) 1

(ش)2

لوحتين للفنان توماس كول ( ش  ) 1أعصارأوكس بو  1836 oxbow sunder stormبمتحف الميتروبوليتان للفنون Metropolitan Museum
 of Artمقاس  130سم  190 xسم زيت عل توال و لوحة ( ش  ) 2جنة عدن  The Garden of Edenسنة  1829مقاس العم  134سم x
 97.8سم زيت عل توال بمتحف امون كارتر للفن األمريي بتيساس . Amon Carter Museum Of American Art

(ش )3

(ش)4

لوحة (ش ( )3الخريف)  Autumnلفريدرييإ ايدوين زيت عل توال مقاس  40سم  60 xسم بالمتحف الوطن بتيسين بمدريد National Museum
 Thyssenولوحة (ش  )4للفنا ة أليزا برال (عل طول الشاطئ بالخريف)  Along The Shore in Autumnعال  1866زيت عل توال مقاس 40
سم  75 xسم بمتحف األكاديمية الوطنية للتصميم ي يويورم .The National Academy of Design Museum in New York

-3النغمية 1915-1870 Tonalism
ه أسلوا ين ظهر ي أوائ السبعينيال من القرن التاس عشر عندما بدأ الفنا ون األمريييون ي تصوير المناظر الطبيعية
بدرجة عامة من الجو الملون أو الضباب ييا ت األلوان الداكنة والمحايدل مث الرمادي أو البن أو األزرق تستحدل لتصوير
اإلعائة عند وقت الشفو وم بداية شروق الشمس وبدأ قاد الفن األمريييون ي أستخدال مصطلح يمة لوصف ه ه األعمال
المستوحال من مدرسة الباربيزون الفر سية  Barbizon schoolوه حركة ي الرسم والتصوير الفر س
وجزء من اتجاه ين كبير ي أوروبا جنح ال الطبيعية* ي الفن ومن أشهر الفنا ين األمرييان جورج إ يس (George Innes
3
 )1894-1825وجون هنري (.)1902-1853 John Henry
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------مصطلح (طبيعية)  :Naturalismمصطلح الطبيعية هنا يعني التماثل مع الواقع و لقد ساهمت تلك الحركة الحقا في تأسيس الواقعية في تصوير
المناظر الطبيعية الفرنسية .
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الليمينزم ( )Luminismرسم للمناظر الطبيعيه األمريكيه بأسلوب إسقاط اإلضاءة عن طريق المنظور البعيد مثل عين الطائر مع التأثير الضبابي و
إخفاء تأثير الفرشاه ....ويعكس الهدوء والجمال ومناظر المياه بأسلوب تأثيرى و به اهم ما يميز تلك المدرسة و هو لمعان االسطح .

(ش)6
(ش) 5
لوحة (ش  )5للفنان جورج إ يس بعنوان (السالل و الرراء)  Peace and Prosperityرسمها عال  1865زيت عل توال
مقاس العم 197.2سم  285.4 xسم و لوحة (ش  )6للفنان األمريي جون هينري تواتشمان زيت عل توال رسمها عال 1885
مقاس اللوحة  200سم  152 xسم واللوحتين بمتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورم . Metropolitan Museum of Art, New York

 -4ااإلنطباعية األمريكية American Impressionism 1920-1880
كا ت اإل طباعية األمرييية مستوحال بشي أساس من اإل طباعيين الفر سيين وراصة كلود مو يه -1840 Claude Monet
 1929و بيير أتسط رينوار  1919-1841 Pierre August Renoirوألفريد سيسل 1899-1839 Alfred Sisley
وال ين شاركوا بمعرعهم ألول مرل معًا ي باريس عال  . 1874وأثرل اإل طباعية الفر سية عل الميتربين األمرييان مث
جون سينجر سارجنت  1925-1856 John singer Sargentوجيمس ماكني ويسلر 1834- James McNeill Whistler
 1903وماري كاسال  1926-1844Marry Cassattوه أول ينا ة إ طباعية ي أمريييا وكا ت تحظ بشعبية كبيرل ولها
عالقة جيدل بالفنا ين اإل طباعيين ي ير سا وراصة الفنان الفر س إدجار ديجاس .1917-1834Edgar Degas
(ش) 7

(ش)8

لوحة ( ش  ) 7للفنا ة ماري كاسال بعنوان يتال صييرل عل اليرس االزرق  Little Girl in a Blue Armchairباأللوان الزيتية عل توال
رسمتها عال  1878وه موجودل بالمعرض الوطن للفن بواشطن  National Gallery of Art, Washington Dمقاس  88سم  128.5 xسم
و لوحة ( ش  ) 8للفنان كلود مو يه بعنوان ز ابو الماء  water liliesباأللوان الزيتية عل توال رسمها عال  1919و ه موجودل بمتحف
الميتروبوليتان للفن بنيويورم  Metropolitan Museum of Artمقاس  2متر  1 xمتر .

و أ تقلت المعارض بعد ذلك ال أمرييا ي بوستن  Bostonو يويورم عال  1880وأثرل عل الفنا ين ي أمرييا ياستوعبوها
و أسسوا أسلوا راص بهم تميز باأللوان الناصعة والزاهية المباشرل من اال بوا بدون رلط م أستخدال سمك اللون ليعط كت
بارزل سميية ييما يعرف بأسلوا "إمباستو"  impastoليعط حيوية ي العم الفن وكا ت الموعوعال الت رسموها مث
اإل طباعيين الفر سيين ي رسم المناظر الطبيعية و لين أرتلفوا يقط ي الموعوعال األجتماعية حيث كان الفر سيون مهتمون
الطبقة المتوسطة المتعلمة وأهتم األمريييون برسم الطبقة
برسم الطبقة ( البرجوازية ) وه
4
( األرستقراطية ) وه الطبقة الرأسمالية إلظهار البراعة المعمارية و القوي ااألقتصادية األمرييية .
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(ش) 9

( ش ) 10

لوحة ( ش  ) 9للفنان جون سينجر سيرجينت بعنوان صيد المحار عل شاطئ كا يال  Fishing for Oysters at Cançaleرسمها عال 1878
زيت عل توال مقاس  40سم  60 xسم بمتحف الفنون الجميلة ببوستن  museum of fine artو لوحة ( ش  ( 10للفنان جيمز ماكني ويسلر
بعنوان مرسم الفنان  The Artist's Studioزيت عل توال مقاس  46سم  62 xسم موجودل بمتحف الفن بشيياتو Art Institute of Chicago,
. Chicago

 -5الحركة الفنية التشكيلية األمريكية في النصف األول من القرن العشرين 1940-1890
م بداية القرن العشرين بدأل الحركة التشييلية كحركة ثورية وتحررل من القيود والجمود والقواعد الراسخة ي الفن التشييل
وقد واكبت حركة التحرر و اإلتجاهال الفنيه األوروبية الحديثة ،رصوصا بعد الحرا العالمية األول إال ان الفنا ين األمريييين
قد ريضوا مواكبة اإلتجاهال الفنية المرتبطة بنتائج الحروا ي أوروبا وأتجهوا ال الواق األمريي حيث تشيلت العديد من
اإلتجاهال و الحركال الفنية الت شيلت الحركة الفنية التشييلية ي أمرييا مث الواقعية األجتماعية و الحركة اإلقليمية و مدرسة
أشيان و جماعة هارلم .

 – 1.5مدرسة أشكان 1915-1900 Ashcan School
يعتبر روبرل هنري  ( 1865-1929 ) Robert Henriهو األا الروح و مؤسس تلك المدرسة الت كا ت ثورية عل
اإل طباعية األمرييية و الواقعية األكاديمية األمرييية  academic realismبرتم ان األسلوبين االكثر جاحا و قتها ي أمرييا
حيث لم تهتم مدرسة أشيان بأسلوا او تقني ال معينة او أهتمت بالمناظر الطبيعية و لينها ركزل أهتمامها عل الموعوعال
األجتماعية و الحيال اليومية للمجتم األمريي  Urban Realismبأسلوا واقع ي المدينة و راصة الطبقال الفقيرل و حيال
المهمشين و الطبقة العاملة الحديثة و أطفال الشوارع و مدمن الخمور و مباريال المالكمة و النساء ي الحا ال بأسلوا كالسيي
لنق الواق كما اسماه روبرل هنري الفن من اج الحيال ،ولقد تأسست تلك المجموعة ال ين درسوا معا ي أكاديمية بنسيلفينيا
للفنون الجميلة بأمرييا  Pennsylvania Academy of the Fine Artsعل يد استاذهم الفنان توماس بولوم Thomas
 ) 1912-1851 ( Pollockو عمت المجموعة ينا ين امثال جورج لوكز  ) 1933-1867 ( George Luksو جون سلون
 ) 1951-1871 ( John Sloanو ايفيريت شين  ) 1953-1875 ( Everett Shinnو ويليال كالكينز ( ) 1938-1870
 William Glackensو بعضهم تزاملوا و عملوا معا بالصحاية ي يالديلفيا  Philadelphiaمث الفنا ة ثريسا بير ستين
 ) 2002-1930 ) Theresa Bernsteinالت درست بمدرسة يالديلفيا للتصميم وه راصة بالنساء Philadelphia School
 of Design for Womenو لقد كا ت أييارهم بداية لفيرل تمرد سياس م ان اعضاء تلك المجموعة لم يين عندهم اهداف
موحدل واعحة و لين كا ت تجمعهم ييرل واحدل و ه ق الحيال ي المدينة و راصة يويورم الت شعروا بأن الفن قد اهملها
و اراد روبرل هنري ان يجع الفن شبيها بالصحاية ي ق الحيال اليومية وحث زمالئه وتالم ته عل عدل الخوف من األصطدال
م الحداثيين و كان يعتقد أن البيئال الحضرية للطبقة العاملة والطبقة الوسط ستوير مادل أيض للمصورين المعاصرين ،ولقد
كا ت تلك المدرسة ه وال لنشأل إتجاه ين جديد راص بأمرييا عرف ييما بعد بالواقعية األجتماعية األمرييية Social realism
الت كان رائدها هو توماس هارل بينتون  , 1975-1989 Thomas Hart Bentonو لقد كان أول معرض لمدرسة أشيان
ي قاعة ( ماكبيث ) Gallery Macbethعال  1908بنيويورم و ال ي يعرف ا ( مجموعة الثما ية ) و الق جاحا كبيرا
راصة من الصحفيين أصحاا الميول الساررل و ينا الياريياتير و الق ايضا قدا الذعا بأعتبار ان تلك األعمال تثير العامة
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من الشعب األمريي عل أوعاعهم وعل الرتم من أرتالف أساليبهم الفنية ،إال أ هم قد أجتمعوا عل معارعة التصوير
األمريي السابو لحركتهم و وصفوه بالجمود و العاطفية وقد صور بعضهم مناظر واقعية من الطرقال والمصايف وحلبال
المصارعة و األهتمال بالطبقال األجتماعية الفقيرل و لقد أستلهمت مدرسة شارع الراب عشر Fourteenth Street School
يل سفتها أعمالها الفنية من فس يير و يلسفة مدرسة أشيان و كا ت لها دورا هاما ي مشروع النهضة لألشيال العامة للفنون
األمريي ) The Public Works of Art Project (PWAPبقيادل ريجو الد مارش  2001-1926 Reginald Marshو
5
هو احد ينا ين مدرسة الواقعية األجتماعية و تأثر مباشرل بأعمال توماس هارل بينتون .

( ش ) 11

( ش ) 12

لوحة ( ش  ) 11للفنان روبيرل هينري رسمها عال  1904بعنوان بورتريه ل ويل ج  Portrait of Wilie Geeزيت عل توال بمتحف يوارم
للفن  Newark Museum of artمقاس  61سم  75 xسم و لوحة ( ش  ) 12للفنان جورج لوكز رسمها عال  1905بعنوان شارع هيستر Hester
 streetزيت عل توال موجودل بمتحف بروكلين للفن  The Brooklyn Museum of Artمقاس العم  90سم  65 xسم .

( ش) 13

(ش )14

لوحة ( ش  ) 13للفنان جون سولون بعنوان ( يول االحد  :يتيال يجففن شعرهم )  Sunday woman dry their hairsرسمها عال  1912بخامة
الزيت عل توال مقاس العم  81سم  66 xسم بقاعة عرض اديسون للفن األمريي بأكاديمية ييليب Addison gallery of American Art
 Philips academyو اللوحة ( ش  ) 14بعنوان الشاطئ الجنوب للمستحمين  south beach bathersرسمها أيضا عال  1907زيت عل توال
مقاس  66سم  80 xسم موجودل عمن مقتنيال مركز والير للفن و اللوحة
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( ش ) 15

( ش ) 16

اللوحة ( ش  ) 15للفنان جورج بيلوز بعنوان المالكمة  Boxingرسمها عال  1909مقاس  115سم  106 xسم بخامة الزيت عل توال موجودل
بالقاعة الوطنية للفن بواشنطن  National Gallery of Art, Washington DCو اللوحة ( ش  ) 16للفنان ايفيريت شين بعنوان الباليه األبيض
 The White Balletرسمها عال  1904زيت عل توال موجودل بمتحف سميثو يان للفنون األمرييية بواشنطن Smithsonian American Art
 Museumمقاس العم  75سم  93 xسم .

 – 2.5نهاية مدرسة أشكان Ashcans’ end 1915
جحت مدرسوة أشويان بقيادل جون سولون ي عرض أعمالهم ي كثير من المعارض ي المدن األمرييية ،والقت جاحا ورواجا
و دعما ماديا لين سوورعان ما يقدل رو قها بأيتتا كثير من المعارض الت أهتمت بالمدارس األوروبية الحديثة الت أ تقلت من
أوروبوا ألمرييوا عن طريو الهجرال و البعثوال الودراسوووويوة و الثقواييوة ليثير من الفنوا ن الو ين سووووايروا ال أوروبوا و قلوا معهم
التجربوة الحوداثيوة األوروبيوة و أيتتوا مزيود من المعوارض للترويج للتيعيبوة  Cubismوالوحشوووويوة  Fauvismوالتعبيريوة
 Expressionismيوجد ينوا وا مدرسووووة أشوووويوان ا فسووووهم أمال مجموعة من الفنوا ين الشووووبواا ال ين ظروا اليهم بأ هم ينوا ين
راديياليون و بحلول عال  1915ظر ال مدرسة أشيان من النقاد و محب الفن عل إ ها من المدارس القديمة .

 – 3.5معرض الدروع ( 1913النخبة الطليعية األمريكية)Armory Exhibition and Modernism
ويمث هؤالء الفنا ين من النخبة الطليعية ماكس ويبر (  ( Max weber 1881–1961وتشارلز شيلر ( Charles Sheeler
 ) 1883-1965الل ان قال التيعيبية من أوروبا إل الواليال المتحدل األمرييية  ,و ي عال  1913أقيم أول معرض عخم للفن
س ِّم معرض الدروع  Armory Exhibitionوكان له أثر ي تييير أساليب الفنا ين الشبان ،
الحديث األوروب بأمرييا و ُ
يأصبحوا يقلِّدون المدارس األوروبية الحديثة بقيادل ارثر ديفيز  1928 -1862 Arthur Daviesو من اهم هؤالء الفنا ين الشبان
ال ين تأثروا بتلك المعارض و درسوا ي أوروبا هم توماس هارل بينتون و جون ستيوارل كيوري John Steuart Curry
 1946 – 1887و جرا ت وود  1942-1891 Grant Woodو هؤالء الشباا الثالثة سوف ييون لهم دورا هاما ييما بعد ي
ريادل واحدل من اهم المدارس الفنية األمرييية ،وه الواقعية األجتماعية األمرييية ومن ثم تأسيس المدرسة اإلقليمية
 Regionalismي ثالثينيال القرن العشرين و تلك المدارس كان لها دورا هاما و كبيرا اثناء اليساد ااألقتصادي العظيم The
 Great Depressionال ي بدأ من الواليال المتحدل األمرييية و ا تق ال العالم ي بداية العقد الثالث من القرن العشرين و ال ي
6
سييير مصير الحركة التشييلية ي أمرييا ييما بعد حت هاية الحرا العالمية الثا ية .
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( ش ) 17

( ش ) 18

لوحة (ش  ) 17للفنان ماكس ويبر بعنوان الصيف  Summerرسمها عال  1909زيت عل توال بمتحف سميثيون للفنون األمرييية بمقاس  100سم x
 60سم و يظهر هنا تأثر الفنان بلوحة ( ش  ) 18بنال ايينون  The Girls of Avignonللفنان بابلو بيياسو  Pablo Picassoالت رسمها عال
 1907زيت عل توال من أعمال المدرسة التيعيبية موجودل بمتحف الفن الحديث بنيويورم Museum of Modern Art New Yorkمقاس العم

 230عرض سم ي  240ارتفاع سم .

( شكل ) 19

( شكل ) 20

لوحة ( ش  ) 19للفنان شارلز شيلر بعنوان رصد اليخول و اليخول  Pertaining To Yachts And Yachtingرسمها عال  1922مقاس  50سم
 60 xسم بخامة الزيت عل توال موجودل بمتحف يالديلفيا للفنون  Philadelphia Museum of Artو لوحة ) ش  ) 20للفنان ارثر ديفيز بعنوان
تعاي الجرح  Freshness of the Woundedرسمها عال  1917بمتحف بروكلين  Brooklyn Museumبخامة الزيت عل توال  46 x 102سم

 – 4.5الواقعية األجتماعية األمريكية Social Realism 1950-1929
ي أوارر العشرينال بدأل تلك الحركال الفنية الهامة ي الظهور عل الساحة بين الحربين العالميتين كرد يع عل المصاعب
والمشاك الت عا منها عامة الناس بعد اليساد ااألقتصادي العظيم ،من أج جع ينهم ي متنأول جمهور أوس  ،يلجأ الفنا ون
إل تصوير واقع للعمال اليادحين والفالحين وك لك المشاهير كرموز بطولية للقول ي مواجهة الشدائد ،وايضا جمي طبقال
المجتم العاملة من أطباء ومهندسون وجنود وايضا الطبقال المهمشة و تميزل الحركة بريضها للعنصرية والتمييز الطبق ،
وكان هدف الفنا ين من القيال ب لك سياسيًا أل هم كا وا يرتبون ي كشف االوعاع المتدهورل للفقراء والطبقال العاملة ومحاسبة
اال ظمة الحيومية واألجتماعي ة القائمة عل الوع و توحيد صفوف المجتم الهداف قومية ومواجهة النازية الت ظهرل ي
أوروبا و ايضا لمواجهة البطالة الت سببتها االزمة ااألقتصادية وا هيار البورصة حت إ ها استوعبت بعض التيارال المخالفة
اليسارية للتوجه األمريي الرأسمال مث دييوا ريفيرا  1957-1886 Diego Riveraوديفيد الفارو سيييوريس David
 1970-1902 Alfaro Siqueirosو روسيه كلمنت اورزسيو و 1949-1883 Jose Clemente Orozcoوهم ثالثة ينا ين
من الميسيك  ,وال ينبي الخلط بين الواقعية األجتماعية والواقعية اإلشتراكية  ، socialist realismيتلك كا ت تحت إشراف
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االتحاد السوييت و األحزاا الشيوعية ي العالم و اعفت عليها الطاب المؤسس الثوري و ركزل عل الطبقال الفقيرل واليادحة
يقط ( طبقة البلورتاليا ) و من الخصائص الفنية للواقعية األجتماعية إ ها أهتمت باألعمال الجدارية الضحمة لتيون موجهة لعمول
الجماهير و ليس يقط المعارض و الصالو ال يأستخدل ينا وها الوان االكريليك والتمبرا لتسه عليهم رسم المساحال اليبيرل و
تميزل أعمالهم باألسلوا الواقع المبسط و المي ال كاريياتورية االشخاص و صاعة األلوان و ازدحال الشخصيال دار
العم الفن و التركيز عل اماكن العم والصناعة والمزارع والسينيما والتقاط مشاهد دار المدن ي يترال توجه الناس للعم
و من اشهر ينا يها هم توماس هارل بينيتون و جراد وود و جون ستيوارل كيوري و ريجو الد مارش .
وعندما أ تهت الحرا العالمية الثا ية و بدأل الحرا الباردل بين الواليال المتحدل و االتحاد السوييت ي أوارر االربعينيال من
القرن العشرين ا ته دور الواقعية األجتماعية ي أمرييا بدعم الحيومة للمعارض و الصالو ال الت أهتمت بفنون ما بعد الحداثة
 Post Modern Artو بالمدرسة التجريدية  Abstract Artو التجريدية التعبيرية  Abstract Expressionismحت تفرغ
الفن من مضمو ة السياس و األجتماع لالبتعاد عن التوجهال اليسارية الرادييالية الت تخالف االيديولوج األمريي الرأسمال
و من اهم ينا ين التجريدية التعبيرية ي تلك الحقبة هو جاكسون بولوم  1912-1956 Jackson Pollockال ي اصطدل م
رواد الواقعية اإلجتماعية وا تقدهم جاكسون بولوم ورواد التجريدية ي ذلك الوقت بأ هم لم يقدموا الجديد ب وا هم مقلدون ألعمال
7
ينا عصر النهضة  Renaissance Ageو راصة ماييال جلوا . 1564-1475 Michelangelo

 – 5.5الحركة اإلقليمية األمريكية Regionalism Movement

اتجه الفنا ين الثالثة بعد ذلك ال ا شاء الحركة اإلقليمية ،وا ضم اليهم كثير من الفنا ين كرد يع عد الحداثة األوروبية وراصة
التجريدية التعبيرية و بدأل ه ه الحركة ي الثالثينيال وكان الفنا ون ي هبون إل الريف لرسم مناظر الطبيعة وتجنبوا حيال
المدينة تماما وابتعوا عن التينولوجيا والميينة و الحيال ي المدن وه حركة تمردل عل مفاهيم الرأسمالية وشرورها كما كا وا
يرو ها والت اعتبروها تأك المدن والهدوء وتبنت ه ه الحركة تصوير الطبيعة البير وحيال السهول والبرارى والجبال الخضراء
والريف و االراع الزراعية و ي منتصف القرن العشرين وراصة اثناء الحرا الباردل اتجة الفنا ين ال الحداثة وبدأ توماس
هارل بينتون ي إعادل صياتة تلك المناظر بأسلوا التجريد الهندس  Geometric abstractionمتأثرا بأعمال ويسل
8
كا د سي  1944-1866 Wassily Kandinskyالوحشية متأثرا بأعمال هنري ماتيس . 1954-1869 Henri Matisse

( ش ) 22

(

ش

21

)

لوحة ( ش  ) 21للفنان توماس هارل بينتون بعنوان بورتريه شخص م ريتا Self-portrait with Rita
رسمها عال  1924زيت عل توال مقاس العم  124سم  100 xسم موجودل بالمعرض الوطن للبورتريه  National Portrait Galleryو ه
من أعمال مدرسة الواقعية األجتماعية و اللوحة ش  22للفنان جرا ت وود رسمها عال  1930بعنوان األمرييان القوطيين  American Gothicزيت
عل رشب بمقاس  75سم  62 xسم موجودل بمعهد شيياتو للفنون . Art Institute of Chicago
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( ش ) 23

( ش ) 24

لوحة ( ش  ) 23للفنان ريجو الد مارش رسمها عال  1943بعنوان برامي المر  Barrel of Funرسمها عال  1943زيت عل توال مقاس العم
 75سم  60 xسم موجودل بالمتحف الوطن األكاديم  National Academy Museumو ه احدي أعمال الواقعية االجتمعية و لوحة ( ش ) 24
للفنان جون ستيوارل كيوري رسمها عال  1933بعنوان ريف ال رل بتيساس  Kansas Cornfieldزيت عل توال مقاس  60سم  40 xسم بمتحف
ويتشيتا للفنون بيا ساس  Wichita Art Museum , Kansasو ه من األعمال الت تهتم بالجا ب اإلقليم لريف تيساس .

 – 6جماعة هارلم النهضوية 1950-1920 Harlem Renaissance
أستمدل الحركة أسمها من ح ( هارلم ) ال ي يق بمنطقة ما هاتن  Manhattanبمدينة يويورم  New York Cityوال ي
تم تطويره ي بداية القرن التاس عشر ،لييون سينا لألوروبيين المهاجرين من أوروبا ولألمرييان من الطبقال الوسط
والرأسمالية من اصول أوروبية ال ين ا تقلوا من الريف لتلك المنطقة الحضرية الصناعية اليبيرل و لين م تطور األبنية و
أرتفاعها ي القرن العشرين أستطاعت االحياء السينية ان تستوعب اليثير من السيان وراصة األيارقة األمريييون African-
 Americanال ين هربوا من حيال العبودية و االستيالل المؤسس للرق والعنصرية ي جنوا أمرييا وقتها حيث كا وا يعملون
ي الحقول والمناجم كعبيد بدون أجور يعا وا من الفقر و المرض وم ازدهار المناطو الصناعية ي شمال أمرييا ،هجر األيارقة
األمريييون المناطو الزراعية ي الجنوا واستوطنوا ي تلك األحياء بالشمال و راصة ح هارلم ال ي استقب عدد كبير من
األيارقة و ساعد عل ذلك توقف الهجرال األوروبية اثناء الحرا العالمية األول  1918-1913و تيجة لتزايد أعداد األيارقة
ي المجتم و راصة ه ا الح السين ( هارلم ) تيو ت مجموعة من المثقفين واألدباء و الساسة واليتاا والموسيقيون والفنا ون
ال ين أكدوا ي أعمالهم عل أعتزازهم بالهوية األيريقية و طالبوا بحقوقهم المد ية ي المجتم و المساوال وعدل التمييز يأصبحت
تلك النخبة مركزا ييريا و ثقاييا و ينيا هاما لأليارقة ي العالم يج بت اليثير منهم للهجرل ال الواليال المتحدل للبحث عن حيال
ايض و تحسين ظروف معيشتهم ووصلت الحركة لقمة أزدهارها ي الفترل ما بين الحرا العالمية األول والثا ية 1937-1918
و جحت ي إدرال تجربة األيارقة األمرييان ي الحركة التشييلية األمرييية وكان لها دورا هاما دار التاريخ الثقاي األمريي ،
يلقد استطاعت تييير الصورل النمطية لأليارقة من يالحين بسطاء و عمال مناجم و عبيد ال مفيرين وأدباء وينا ون.
ولقد شي الفن األيريق مصدرا ملهما للمصورين ي جماعة هارلم للتعبير عن هويتهم ،يأتخ وا من األقنعة األيريقية المجردل
والزرارف األيريقية و التصاميم المجردل للشي البشري و حدال و عناصر مهمة أستخدموها ي أعمالهم مث كثير من الفنا ين
األوروبيين الحداثيين مث بابلوا بيياسوا و هنري ماتيس و كان الفن المصري القديم احد اهم المصادر الفنية الت تأثروا بها وكا ت
الموعوعال الفنية لجماعة هارلم تميزل بالتنوع بين تصوير الحيال اليومية و المجتم األيريق األمريي واتخ ل موسيق
الجاز الت تميزل بها هارلم و يرق الرقص و اليناء احد اهم الموعوعال الت كان يعبر عنها الفنا ون ي أعمالهم إلبراز ثقايتهم
و توثيقها  ,و ايضا موعوعال عن التاريخ األجتماع و يترل الهجرل اليبيرل من الجنوا و ايضا بعض الموعوعال الدينية و
البورتريه و عل الرتم من ان الفنا ين األيارقة األمرييان كا وا مرتبطين بالحركة التشييلية األمرييية ي القرن العشرين
لإل دماج ي المجتم إ ال ان أهتمال األوروبيين و األمرييان للمدارس الحداثية وراصة ( الفن البدائ ) أل ه من وجهة ظر
األوروبيين يرتبط أرتباط مباشر بالطبيعة واألحتياجال المباشرل لأل سان ورأوا أن مفاتيح الثورل الفنية و التعبير األصي يمين
العثور عليها ي ثقايال الشعوا األيريقية و ه ا ما شج الفنا ين ي جماعة هارلم عل االعتزاز بثقايتهم وتراثهم و هويتهم و لم
يين للفنا ين أسلوا موحد و لين تميزل يلسفة أعمالهم الفنية بالتأكيد عل مواطن الجمال ي تراثهم الفن األيريق و االعتزاز
بالهوية األيريقية ولون البشرل السوداء ،وكان لهم دورا هاما كأحد العناصر االجتماعية المهمة ي المجتم األمريي و الحركة
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التشييلية األمرييية و جد ذلك اثناء مشاركتهم ي المشروع األمريي لألشيال العامة للفنون تحت رعاية الرئيس األمريي
روسفيلت ذلك المشروع ال ي تبنته المؤسسال الوطنية بالواليال المتحدل لدمج المجتم و المساعدل عل تشيي الفنا ين ي تجمي
الجدارية
باللوحال
الميادين
و
الجامعال
و
المؤسسال
و األعمال الفنية المتنوعة بعد أحداث االزمة ااألقتصادية العالمية و أ هيار البورصة األمرييية ذلك المشروع الت شارم ييه
جمي الفنا ين من الحركال التشييلية المختلفة بأرتالف أييارهم و أ تماءاتهم  ,يأصبحت جماعة هارلم ييما بعد مصدرا أللهال
اليثير من الفنا ين المعاصرين األمرييان من اصول أيريقية ولم تتأثر جماعة هارلم بصعود التجريدية و المدارس الطليعية
األوروبية كبقية المدارس األمرييية وقتها أل ها اعتمدل عل جمي المدارس و األساليب لنشر أييارها و أستمرل هارلم ي شر
ثقايتها وييرها حت يترل الستيني ال و السبعينيال من القرن العشرين برتم الصعوبال المالية الت واجهت أعضاءها و لهارلم
اليثير من الفنا ين المؤثرين وال ين كان لهم دورا بارزا ي تشيي يير وثقاية األيارقة ودور بارز ي الحركة التشييلية األمرييية،
9
وسيعرض الباحث اهم الفنا ين المؤثرين ي هارلم والمؤسسين لها .

 – 1.6هارون دوجالس 1979 – 1899
ولد هارون دوجالس بيا ساس بوالية ميسوري و هو من اصول أيريقية بالواليال المتحدل وهو احد اهم الشخصيال البارزل
المؤثرل ي الحركة التشييلية لهارلم و احد اهم الفنا ين ي التاريخ األمريي بشي عال و يعرف بلقب ( األا الروح للفن
األيريق األمريي ) درس و حص عل البيالوريوس بيلية الفنون الجميلة بجامعة كا ساس ثم ا تق بعد ذلك ال يويورم
بما هاتن عال  1925تحت قيادل االن لوم  Alain Lockeالفيلسوف و الناشط األجتماع األيريق األمريي ليصبح هارون
دوجالس جزء من المشهد الفن و الفيري المؤثر ي هارلم حيث عم رساما ألهم مجلتين تابعتين لجماعة هارلم و ه مجلة
الفرصة  The Opportunityو مجلة االزمة  The Crisisو تناولت رسوماته ي المجلة موعوعال مهمة إجتماعية راصة
بالعرق األيريق و قضاية العنصرية حت اصبح واحدا من اعضاء حركة الحقوق المد ية ي هارلم و درس الفنون األيريقية و
الفنون الحديثة بجامعة يالديلفيا عال  1928و عم هارون دوجالس سلسلة من اللوحال لميتبة جامعة ييسك Fisk University
 Libraryوله اعمال ينية بشيياتو  Chicagoو إلينوي  Illinoisوبجرين بورو  Greensboroوبشمال كارولينا North
 Carolinaساير ال باريس عال  1930ي منحة دراسية لمدل عال ي األكاديمية األسيند ايية  Scandinavian Academyو
تأثر هنام بأعمال بابلو بيياسو وراصة المدرسة التيعيبية والمدارس الحداثية مث التجريدية الت ظهرل اعحة عل أعماله
الفنية و عاد ال يويورم ي أوارر ه ا العال ليتم تيليفه من المشروع الفيدرال للفنون Works Progress Administration
)  ( WPAبعم اهم اللوحال له وه سلسلة عن حيال األيارقة  Aspects of Negro Lifeبميتبة يويورم العامة Branch
 of New York Public Libraryالموجودل بهارلم والت تعرف حاليا بأسم مركز شوبرغ لالبحاث األيريقية Schaumburg
 Center for Research in Black Cultureو ه عبارل عن ارب لوحال و تحم ك لوحة عنوان راص مث ( اتنية
األبراج )  Song of the Towersو (من العبودية ال اعادل اإلعمار )  From Slavery through Reconstructionو
جدارية ( شعر من عمو الجنوا )  An Idyll of the Deep Southو ( الز ج ي ايريقيا ) The Negro in an African
 Settingو الت اتمها عال  1934و ي العال التال اصبح هارون دوجالس قيبا للفنا ين ي جماعة هارلم و ه ه المنظمة ا شأل
ييما بعد شبية من الفنا ين بنيويور م لدعم الفن بالحركة النهضوية لهارلم و ا تق هارون دوجالس ال جامعة كولومبيا
 Columbia universityوحص عل الماجستير من كلية المعلمين  Teacher’s Collegeعال  1944ثم ا تق ال اشفي
 Nashvilleبوالية تينيس  Tennesseeليؤسس قسم الفنون ي جامعة ييسك ويعم كرئيس لها وشج طالبه هنام عل يهم
10
تراثهم وادراج تاريخ األمريييين من اص ايريق ي دراستهم ،ثم تقاعد عال . 1966

 – 2.6اسلوب هارون دوجالس
عندما ا تق هارون دوجالس ال جماعة هارلم بنيويورم كان يرسووووم بأسوووولوا اكاديم واقع يعتمد عل االسوووواليب الواقعية
األوروبيوة مثو لوحوة ( قنفود الشووووارع )  The Street Urchinو ي المنحوة الودراسوووويوة توأثر بوأعموال التيعيبيوة و التجريوديوة و
سوورعان ما شووجعه المفيرون و اعضوواء جماعته ال النظر للفنون و الزرارف الفنية األيريقية حيث طور اسوولوبه الفن الفريد
بمسوواعدل اسووتاذه يريتز وينولد رايس (  Fritz Winold Reiss ) 1953 -1886االلما ال ي كان محب للفنون األيريقية ,
يتميز اسوووولوا هووارون بووالخطوط القويووة و الحواف حووادل و جم اسوووولوبووه بين التصوووووير األيريق البسوووويط المجرد
و بين الزروارف الهنودسوووويوة وتميزل أعموالوه بوالتيوينوال المركبوة المعقودل للعنواصوووور والتودارالل والحركوة وتحليو اللون
و تدريجه و اعطاء الشوخوص تسوطيح وظال ثنائ األبعاد ،وتختلف عن باق العناصور بدرجال مختلفة من اللون .تميزل الوا ه
بالنقاء وقربها من الطبيعية األيريقية و يظهر ي األعمال مدي تأثره بأعمال التعبييريين والمدرسووة الوحشووية حيث ا شووأ هارون
دوجالس اسوووولوبوا جوديودا جم ييوه بين الفن الحوديوث و الثقوايوة االيريقوة األمريييوة و تنوعوت موعوووووعوال األعموال الفنيوة لهوارون
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دوجالس بتأثره بالحضووارل المصوورية و حضووارل الحبشووة و االقنعة األيريقية و الشووخوص البشوورية المجردل الهد سووية والعرق
األيريق ي العمول و األهتمال بالجا ب األجتماع لأليارقة األمرييان و التاريخ السوياسو عود العنصورية و موعووعال الهجرل
اليبري للشوومال و يترال االسووتعباد و التركيز و األعتزاز بالهوية األيريقية و اظهار الجمال األيريق و ري ذلك واعووحا ي
اللوحال الت تم تيليفه بها من قب المشروع الفيدرال للفنون بعنوان جا ب من حيال الز وج .

( ش ) 26

( ش ) 25

لوحة (ش )25للفنان وينولد رايس بعنوان يتال هارلم ذال البطا ية  Harlem Girl With Blanketرسمها عال  1925بألوان الباستي عل ورق
مقاس  75سم  50 xسم موجودل بالمعرض الوطن للبورتريه بمؤسسة سيمثو يان  Smithsonian Institutionو ي اللوحة ( ش  ) 26بعنوان قنفد
الشارع  The Street Urchinرسمها عال  1938زيت عل اليتان مقاس  70سم  60 xسم و ه موجودل بمتحف التاريخ األيريق األمريي
بشيياتو .Museum of African-American History Chicago

( ش ) 27
لوحة ( ش  ) 27بعنوان ( من العبودية ال إعادل اإلعمار ) لهارون دوجالس و ه احدي اللوحال األربعة الت تم تيليفه بها بعنوان جا ب من حيال
األيارقة األمرييان رسمها عال  1934مقاس العم  153سم  353 xسم بخامة الزيت عل توال بميتبة يويورم العامة مركز شوبورغ بقسم بحوث
الثقاية األيريقية بنيويورم.
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( ش ) 28

( ش ) 29

لوحة ( ش ) 28بعنوان ( الز ج ي ايريقيا ) و ه ايضا احدي اللوحال االربعة الت تم تيليف هارون دوجالس بها ي ميتبة يويورم العامة عال
 1934مقاس العم  40سم  40 xسم و اللوحة ( ش  ) 29بعنوان مزيد من بناء القصور  Building more Stately Mansionsرسمها عال
 1944زيت عل توال موجودل بجامعة ييسك بناشفي مقاس  127سم  106 xسم

 - 3.6ارشيبالد موتلي 1891- 1981 Archibald Motley
ولد ارشوويبالد موتل بنيو أورليون  New Orleansبلويوزيا ا  Louisianaبالواليال المتحدل ،ودرس بمعهد شوويياتوا للفنون
 School of the Art Institute of Chicagoوتخرج عال  1918ويعد أحد أهم المصووورين المسوواهمين ي هضووة هارلم.
تميزل أعماله بتعدد الموعوووعال األجتماعية الخاصووة بالثقاية األيريقية األمرييية و أيضووا األسوولوا الحداث حيث تأثر كثيرا
أثناء دراسوته بشويياتوا بمعرض الدروع  1910وبرتم دراسوته لألسولوا اليالسويي  ،سواعدته دراسوته ي ير سوا عل إسوتيعاا
األسووواليب الحديثة و توظيفها م الثقاية األيريقية األمرييية و إظهار مواطن الجمال للعرق األيريق  ,وي عال  1929أصوووبح
أول ينان من أصووو أيريق له معرض يردي بنيويورم و حصووو عل اليثير من الجوائز بأمرييا و هو أول ينان من أصوووول
أيريقيوة ييون له عم مقتن من جا ب معهد الفنون بشوووويياتو  Chicago's Art Instituteلموعوووووع يخص األيارقة و ي
الثالثينال تم تيليفه من االدارل الفيدرالية ي مشووروع األشوويال العامة للفنون لتصوووير سوولسوولة من اللوحال ي مدرسووة ييولز
المتوسوووطة  . Nichols Middle School in Illinoisوي الخمسوووينيال قال بعدل زيارال ال الميسووويك ليرسوووم الحيال
11
المييسييية والمناظر الطبيعية هنام ،وقد سميت تلك الفترل ي شيياتوا باسم ( هضة شيياتو السوداء) .

( ش ) 30

( ش ) 31

لوحتان للفنان ارشيبالد موتل األول ( ش  ) 30بعنون الحيال الليلية  Night Lifeرسمها عال  1943مقاس  120سم  90 xسم زيت عل توال
موجودل بمعهد شيياتوا للفنون و لوحة ( ش  ) 31الحزال االسود  Black Beltرسمها عال  1934زيت عل توال مقاس  83سم  102 xسم و ه
موجودل بمتحف جامعة هامبتون Hampton University Museum
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 - 4.6تشارلز الستون 1977-1907 Charles Alston
ولد تشارلز الستون بشمال كارولينا  . North Carolinaي البداية درس الرسم والتشريح ي مدرسة السبت التابعة لألكاديمية
الوطنيوة للفنون  Saturday school of the National Academy of Artثم التحو بجوامعوة كولمبيوا ودرس الفنون بهوا
وعم بالرسووول المتحركة بمجلة الجامعة .وكان حبه لموسوويق الجاز جعله يختلط بجماعة هارلم أكثر حيث ا ضووم أليهم وعاش
بالح معهم ثم التحو بيلية المعلمين وحص الماجستير منها عال  .1931تأثر تشارلز الستون كثير ي بداياته بهارون دوجالس
والفنا يين الميسوييين مث دييوا ريفيرا وروسويه كلمنت اوروزكو عندما ف وا أعمالهم ي المشوروع ال ين كلفوا به من المؤسوسوة
الفيودراليوة األمريييوة .و ري ذلوك ي لوحوة مسووووتشووووف هوارلم ال وطب الحوديوث  Modern Medicineو سووووحر الطوب األيريق
 Magic Medicineعال  1936و حص و عل جائزل مشووروع األشوويال العامة للفنون (  ) PWAPو تم عرض اللوحة ييما
بعد ي متحف الفن الحديث  Museum of Modern Art'sواصوبح أول أمريي أيريق مشوريا عل المشوروع ي يويورم
و ا تخب عال  1943ي الجمعية الوطنية لمصوووري الجداريال  Society of Mural Painters Nationalوأول امريي
12
من اص ايريق له عم ين بالبيت األبيض ،وهو تمثال صف ألبراهال لو يلن  Abraham Lincolnالرئيس األمريي .

( ش ) 32

( ش ) 33

( ش ) 32لوحة الطب الحديث لشارلز الستون رسمها عال  1936بمستشف هارلم بتيويورم مقاس العم  5.18متر  2.75 xمتر زيت عل توال و
لوحة ( ش  ) 33لوحة المش  Walkingرسمها عال  1958زيت عل توال و ه لوحال بمتحف سيمثو اين الوطن للتاريخ األيريق األمريي
 122سم  164 xسم.

 -5.6بعض األعمال الفنية ألهم فنانين عصر نهضة هارلم المتأثرين باألساليب الحداثية وبالثقافة األفريقية.
ويظهر هنا ي األعمال تأثر الفنا ين باألسوواليب الحداثية يلم يتلزموا بأسوولوا ين موحد برتم وحدل الموعوووعال واألتجاهال
الفيريوة ا لت تم ذكرهوا ي البحوث ،وذلوك لأل ودمواج ي المجتم األمريي ومجوارال الحركوة التشووووييليوة وتطورهوا .و ري ذلوك ي
األعمال حيث يظهر تأثر بعضووهم بأسو لوا التجريدية الهندسووية حيث الخطوط الهندسووية و المسووطحال اللو ية المجردل و يصو
درجال األلوان عن بعضووووهوا و أسووووتخودال األلوان الزاهية المتنوعة الت تعبر عن المالبس االيريقيوة و اللون البن الداكن ال ي
يشوير ال لون البشورل وبعضوهم تأثر بأسولوا التجريدية التعبيرية ،حيث عدل االعتماد عل وعوو الرسوم واسوتخدال اللون بحرية
األش يال و ري أيضوا ي االعمال اسوتخدال األسولوا الياروكاتيري ال ي تميزل به الواقعية اإلجتماعية األمرييية ي
لتعبر عن و
التشوريح البشوري من حيث اإلسوتطالة ي الشوي او المبالية ي بعض النسوب .ويظهر ي كثير من األعمال التدار الواعوح بين
13
االشخاص والحركة ،والت تشير ال تالحم وتضامن المجتم األيريق .
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( ش ) 34

( ش ) 35

اللوحة( ش  ) 34للفنا ة لويس ميلون جو ز  Lois mailon Jonesبعنوان بائع النسيج  Fabric Vendorsزيت عل توال مقاس العم  48سم x

 100سم و يظهر ي العم النساء من أصول أيريقية ي هاييت و تأثرها بالتجريدية الهندسية رسمتها عال  1961بأسلوا تجريدي و ه موجودل
بمتحف سيمثو اين األمريي للفنون و اللوحة ( ش  )35للفنان ورمان لويس  Norman Lewisبعنوان المش ي واشنطن March on
 washingtonرسمها عال  1965زيت عل لو رشب ليف متأثر بأسلوا المدرسة التجريدية التعبيرية و اللوحة موجودل بمعرض مايي روز فيلد
بنيويورم  Michael Rosenfeld Galleryمقاس العم  120سم  90 xسم .

(ش ) 36

( ش ) 37

اللوحة ) ش  ) 36للفنان إير بار يز  Ernie Barniesو اللوحة بعنوان كوخ السير  The Sugar Shakeرسمها عال  1970و ه موجودل
بمتحف كاليفور يا للفن األيريق األمريي  California African American Museumبمقاس  85سم  60 xسم و اللوحة ( ش  ) 37للفنان
جاكوا لورينس  Jacob Lawrenceو اللوحة بعنوان و يستمر المهاجرون ي القدول  And the migrants kept comingرسمها عال 1940
بخامة التمبرا عل لو رشب بألياف رشنة مقاس العم  35سم  45 xسم و ه موجودل بمتحف الفن الحديث NY.-Museum Of Modern Art
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( ش ) 39
( ش ) 38
اللوحة ( ش  ) 38للفنان جوزيف هولستون  Joseph Holstonبعنوان أمطار الصيف  Summer Showerرسمها عال  2003زيت عل كتان و ه
عمن مجموعة لوحال موجودل بجامعة ماري ال د  Merry landمقاس العم  130سم  150 xسم و ( ش  ( 39لوحة للفنان جون بيجرز John
 Biggersبعنوان البندقية الجنا الثالث  Shotgun Third Wardرسمها عال  1966مقاس العم  78سم  121 xسم موجودل بمتحف سيمثو اين للفن
األمريي زيت عل توال.

 -7النتائج

بعد الدراسة والبحث ي الحركة الفنية التشييلية األمرييية للواليال المتحدل والحركال واإلتجاهال والمدارس المختلفة وبعد
دراسة جماعة هارلم النهضوية ووع األعمال الفنية تحت المجهر ديعة واحدل إ ته الباحث ال أن ينا وا جماعة هارلم لم
تخض أعمالهم ألسلوا واحد او تينيك موحد ،إال إ ها كا ت تخض لمنهج ويير االن لوم ال ي يعد منظرا لهارلم و تنوعت
أعمال الفنا ين ي موعوعال متعددل كا ت تحم سمال ومالمح الفنون األيريقية بشي حداث ال جا ب ما تحمله من أييار
سياسية وإجتماعية ترتبط بالحقوق المد ية و ب التمييز العنصري و األعتزاز باألصول والج ور األيريقية .ينجد ي أعمال ينا وا
جماعة هارلم جنو ال الحداثة و التأثر بأعمال التيعيبية لبابلو بيياسوا والوحشية مث أعمال هينيري ماتيس وجوستاف كلمنت
ي االرل دييو ولقد جنح بعضهم ال أسلوا التجريدية و التجريدية التعبيرية مث أعمال جاكسون بولوم وكثيرا ما تأثر ينا وا
الحركة بأعمال الواقعية األجتماعية مث توماس هارل بينتون و جرا ت وود.
وال شك ان ه ه األعمال العديدل و المعارض قد اسهمت بشي كبير ي شر الثقاية األيريقية الت ارتبطت بالطبيعة والفنون
البدائية الت مثلت ثورل عل المفاهيم السائدل و الت شجعهم ييها ينا وا أوروبا المحدثين .
ولجماعة هارلم دور كبير ي تخط اليساد ااألقتصادي العظيم ي مطل الثالثينال باال دماج م المجتم األمريي ي مشروع
األشيال العامة للفنون .
وايضا تأثرل جماعة هارلم بأعمال ينا وا الميسيك امثال دييو ريفيرا وديفيد الفارو سيييوريس اليسارية حيث إ ها كا ت تمث
الجنا األرر للراس مالية و التوازن معها يأهتمت بحيال العمال وعمول األمريييين من مزارعين وعمال .
كما ان أعمال ينا وا هارلم قد أهتموا بشي كبير ي توثيو الحيال األمرييية ويترال العبودية ومراح الهجرل اليبري من الجنوا،
وأصبحت هارلم مركزا ثقاييا وينيا لأليارقة وليس يقط بدار الواليال المتحدل ب وي العالم .
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