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 الملخص

و لذلك  نفسه ،  فيكثر تأثيرًا األ الوسيط  هي التي تعكس صورة المشاهدتعد األسطح  من بين جميع وسائط النحت التي يعرفها اإلنسان ،
  المعدني الوسيط  و  المرايا    في المتمثل  و    الزجاجي الوسيط    فيو يحصرها    العاكسة ذات األسطح    التشكيليةيناقش البحث أنواع الوسائط  

للصدأ )معدن    فيالمتمثل    و  المصقول المقاوم  الحصر  (  ستانلس ستيل اال الفوالذ  ليس  المثال و  البحث االعمال    ،  على سبيل  ويحلل 
  التشكيلية الحلول    في  استحداث و ما يتبع ذلك من    مختلفةو أليه تنفيذها من خالل اربعه مناهج تشكيليه    التشكيليةلتلك الوسائط    المستخدمة
و تأثير    المختلفة  الفراغيةالحيزات    في  العاكسةاألعمال    استخدامعاكس ، كما يتطرق إلشكاليه    تشكيليوسيط    استخدام  نتيجةلألسطح  

العمل النحتى ذو السطح  داخل العمل حيث يصنف البحث  تشكيليوجود المشاهد كعنصر تلك الحيزات على رؤيه العمل و كذلك   طبيعة
السطح العاكس   باستخدامإلى تحقيقه  الفنان  يرنو    الذي  والفكري  التشكيلي. كما يسلط الضوء على الهدف    التفاعليإطار النحت    فيالعاكس  
 العمل المجسم.  في تشكيليكوسيط 

 الكلمات المفتاحية

  ؛ تفاعلي؛ ستانلس ستيلا ؛عاكس

ABSTRACT 

Among all the materials of sculpture known to human, there is no other means more dramatic in its 

visual effects than that which reflects the image of the viewer. Therefore, the research discusses the 

types of materials with reflective surfaces to the glass materials represented by mirrors and the polished 

metal represented by stainless steel, and the research analyzes the works used for reflective materials 

and the mechanism of applying them through four methods. Because of the use of a reflective material 

and discuss the problem of using reflective works in the different spatial spaces. The presence of the 

spectators a formative element within the work, where the research classifies the sculptural work with 

a reflective surface within the framework of interactive sculpture. It also sheds light on the plastic and 

intellectual goal that the artist aspires to achieve by using the reflective surface as a material in the 

sculpture work. 
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 المقدمة  .1

كان  فقد    الحاليعصرنا    في  الفنيةاألعمال    فيقد أستخدم بشكل جديد  واقع  الإنه فى  إال    تقليديوسيط  ظاهرياً    العاكسةتبدو األسطح  

تحقيق فكره    إلى  تهدفوسائط تشكيليه وتقنيات تنفيذ جديده    واستحداث  التشكيليالفكر    فى تحررأثر كبير    التكنولوجيللتطور  

بعض الفنانين المعاصرين من    استفاد ، حيث  فى الفن المعاصر  التشكيلية  الحركةالفنان من العمل الفنى فكان لذلك كبير األثر على  

  . على أعمالهم   وفريدةكيليه جديده  إلضفاء قيم تش   الفنيةتنفيذيها فى تشكيل أعمالهم    وتقنياتلبعض الوسائط    االنعكاسخصائص  

من   وبالرغم أنه ، إال محدد قانونإلى  الفنيالعمل فال يخضع  ،والفراغالخاص فى التعامل مع الفورم  هإسلوب فني اتجاه كلألن لو

سر إلى ك  الفنيةبعض المدارس    وتميل،  به  المحيطة  الفراغيةمع العناصر    ومتكامليخرج العمل الفنى بشكل مدروس  البد أن  ذلك  

العمل و فى تشكيل  الما هو مألوف  المدرك  و  .به  المحيطة  الفراغيةحيزات  أنواع  الفراغ   والفكري  الحسييختلف  لحل مشكله 

 المستخدم فى العمل حيث تختلف مظاهر تقسيم الفراغ فى العمل ذو السطح العاكس عنها فى العمل  التشكيليالوسيط    باختالف

بطرق   يكون ذلكفيدخل فى تشكيله، والفراغ المحيط به  يعكس صوره  السطح العاكس  أن    ، كما(الغير عاكسالماص للضوء )

فقد .  الفنيةعلى األعمال    ومتنوعة  مختلفةقيماً تشكيليه    تضفيلتى  اصقله، و  درجهنفسه، و  السطح العاكس  تحددها طبيعة  مختلفة

(  )محدب أو مقعرمنحنى  والسيما إن كان السطح العاكس  أو قد تكون مشوشه    الحقيقةأقرب ما يكون إلى    المتكونة  الصورةتكون  

 فى تقديم أعمال   الظاهرةمن تلك    اإلفادةنت  من هنا كاالسطح العاكس و  على  المنعكسة  الصورةمما يؤدى إلى حدوث إنبعاجات فى  

ً بعداً تشكيلياً تحمل  خاصه طبيعةذات  فنيه ً  وفكريا  . متنوعا

 تساؤالت البحث  .1.1

 ؟ المجسمة الفنيةاألعمال  في العاكسةاألسطح  استخدامالمستهدف من  وما ه •

 ؟العاكسة األعمال ذات األسطح  فىأليه التنفيذ كيليه ذات تميز ترتبط بالتصميم وهل هناك منهجيه تش •

 ؟ الفنيةفى األعمال  العاكسةألسطح ا استخدامعند  التنفيذيةما هى المشكالت  •

 ؟ تشكيليالسطح العاكس كوسيط  استخدامهل هناك فروق جوهريه فيما ينتهى إليه المصمم من حلول فى ضوء  •

 ؟المجسمة الفنيةفى األعمال   العاكسة الممكن تحقيقها فى مجال التخصص عندما تستخدم األسطح اإلضافةما هى  •

 البحث مشكله  2.1

البحث فى جو • ال  التشكيليةللحلول    استحداثما يتبعها من  و  العاكسةالخامات    باستخدامهرها  ترتبط مشكله  المجسمفى   عمل 

 للعمل.البعد النفسى و الرمزى  وتحقيق للمشاهد  الحسيإلدراك ا على كذل وتأثير

وما يرتبط بذلك  المجسم    التشكيليللعمل    اإلدراكيعلى البعد    العاكسةللخامات    الفيزيائيةتأثير الخصائص  تتناول مشكله البحث   •

ضمن عناصر  الذى يدخل    الخارجي   فراغالصياغه    إعادةالتى تفرض    و  بالعمل  المحيطة  الفراغية من تصميمات للحيزات  

و الناتج عن حركه العناصر فى العمل    الحركياإليهام  تلك الخامات على    استخدامتأثير    و إلقاء الضوء على  العمل،تشكيل  

 به. المحيطة

 حدود البحث    3.1

التى تعكس مدى  الحصر و    وليسعلى سبيل المثال    التحليليةأعمال فنيه تمثل نماذج للدراسات    انتخاب يقتصر البحث على   •

فى الفورم المجسم    التشكيليةالحلول    استحداثمنها فى    اإلفادة، و مدى  الفنيةاألعمال    فى  العاكسةألسطح  ا  استخدامأهميه  

و األعمال  عامه  فى  الحيزات  الفورم  يبنى  الخارجيةفى  أن  يمكن  أساساً  ذلك  الرؤى    خاصه بوصف  فى   التصميميةعليه 

 .للباحث

 ث. نوع المطلوب تحقيقه فى مجال البحالتذلك وفق  ونماذج من الفن المعاصر  على انتخاب    والمكانية  الزمانيةتقتصر الحدود   •

   البحث الهدف من  4.1

 واستحداث،  الخارجيةلألعمال فى الحيزات    ةالتنفيذيالوسائط    كافة  باستيعاب يهدف البحث الى التوسع فى مجال التخصص   •

  وكذلك   المجسمة،  الفنيةاألعمال    فى  العاكسةاألسطح    استخدامبإلقاء الضوء على    المجسمةرؤى تصميميه فى مجال األعمال  

 الفني. فى العمل  العاكسةاألسطح  الستخدام والمفاهيمي  الرمزيالقاء الضوء على البعد 

 الفني.فى العمل  المختلفةالسطح العاكس  استخداميهدف البحث إلى التعرف على أساليب  •
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 البحث  أهمية  5.1

أساليب التشكيل  ما قد يطرأ على  مناقشه  ، وأسطح عاكسه  وسائط ذاتفى    التشكيليالبحث  الفهم و  إعادةلى  إالبحث    أهميةترجع  

 .ذات السطح العاكس المجسمة المختلفة لألعمال

 منهج البحث  6.1

  األساسيةالعناصر    استدراكلى  إللوصول    التحليليالمنهج  و  الوصفيبالبحث على المنهج    الخاصةيعتمد الباحث فى تحليل النماذج  

 . التصميميةالتخطيط لرؤيه الباحث  البناء عليها فىو

 والمرتبطة. السابقةالدراسات   7.1

• Research on the Application of Mirror Materials in Contemporary Public Art. by Xie, 

Siqun. January 2021. Conference: The 6th International Conference on Arts, Design and 

Contemporary Education. Shanghai Academy of Fine Arts, Shanghai University, Shanghai 

200040, China. 

شخصية   تأثير، ويسلط الضوء على   Public ArtContemporary  المعاصر  العامةتطبيق مادة المرآة في فن    يتناول البحث 

خصائص األداء   كما ناقش البحثل المستخدم للمرايا.  على العم  ، والبيئة الطبيعية والبيئة االجتماعيةالثقافية  هاخصائصو  المدينة

 .المعاصرتطور الفن العام فى المرآة  وسيط مساهمه كيفية حلليو، العامةن ففي  للمراياوالقيمة الفنية 

 مصطلحات البحث   8.1

 المنعكسة عليه لتبدو الصور    الساقطة  األشعةعكس    القدرةالسطح العاكس: هو سطح مصقول أو نصف مصقول له   •

على    الصورة، كما يتوقف شكل  ده تلك الصور على جوده صقل السطحتتوقف جوو  بداخلهصادره منه او  كأنها  و

   .تشكيل السطح سواء كان مستوى، محدب أو مقعر طبيعة

الثامن عشر  :Quadratureالتربيع   • القرن  فنانين  يرتبط مباشرة بتطبيق  ،  الباروك "وهو مصطلح استخدم من قبل 

ستخدم السقوف  مفاهيم المنظور وخصوصاً في تمثيل العمارة. وشملت هذه التقنية أيضاً تماثيل الجص الوهمية. كانت ت

المقببة أو  أشالمسطحة  لتمثيل  استخدام،  على  التركيز  مع  قائمة،  عمارة  افقي المنظور كال  اسقاط  وبنقطة  بمستوى 

واحدة تالشي ).مركزية  األحيان يو(    (marefa.org) المعرفة  -التربيع  "  بعض  في  التربيع  شمل 

 ."Anamorphosis" األنامورفوسيس تقنية

 :" أو فن التشوهAnamorphosis" األنامورفوسيس •

يونانية  لغة: • "  ἀναμόρφωσις هى كلمة  أنا  كلمتين  إعادة    morphè " ومورفوسيس "anà تتألف من  " وتعني 

 تشكيل.  

إسقاط مشوه ينتج من عملية إسقاط صورة على مستوى ما بهدف تشويهها. كما أو    بصري: هو تأثير توهم  واصطالحا •

، و يعود  أجهزة خاصة أو كليهما  باستخدام أويمكن إدراك الصورة األصلية من خالل النظر اليها من زاويه محدده  

م على أساس دراسة  مثيل التصويري يقوهذا المصطلح إلى القرن السابع عشر حيث صيغ لإلشارة إلى نوع من الت 

المنظور الباروك.انحراف  فيما بعد على نطاق أوسع في فن   - Anamorphosis - أنامورفوسيس)  ، ثم أستخدم 

 ( (marefa.org) المعرفة

 العاكسة. خصائص األسطح  .2

السطح    استخدامفمن خالل  كاإلنعكاس    فريدةوذو خصائص بصريه    وتفاعليه  جماليةله قيمه    تشكيليوسيط    العاكسةتعد األسطح  

للتصميم المجسم ومفاهيم جديده لتشكيل    مختلفةيمكن أن نحصل على مفاهيم وقيم    المجسمةالعاكس كوسيط تشكيلى فى األعمال  

المشاهد من بين الفن و  وطيدة  عالقةحيث تنشأ    التشكيليةعن باقى الوسائط    مختلفةمشاعر مكانيه  رؤى بصريه و الفراغ وخلق  

 القدرة   العاكسة  ولألسطح(،  Xie, Siqun -2021 - p.516تواجده ضمن تشكيل العمل. )تفاعل المشاهد مع العمل الفنى و  خالل

الجانب  كما  ،  بالعمل  المحيطة  البيئة  وثقافةعلى تسليط الضوء على شخصيه   إلى    للمشاهد  النفسيتعكس   انعكاسعندما يتطلع 

، ومن والتفاعلية  الوظيفيةصائصها  فنيه غنيه تتنوع وفقاً لخخصائص تعبيريه و  العاكسةاألسطح    تمتلكو  سطحها.على  صورته  

 : هذه الخصائص

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%83
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87/simplified
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87/simplified
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87/simplified
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87/simplified
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87/simplified
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87/simplified
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 REFLECTIVITY االنعكاس  1.2

يفصل بين وسطين مختلفين، وهو انعكاس  مصقول أو سطح  هو مصطلح فيزيائي ويعني ارتداد األشعة عند سقوطها على سطحٍ  

الضوء الذي يرتد من الموجة الكهرومغناطيسية لضوء ساقط على سطحٍ فاصٍل بين وسطين إلى الوسط الذي صدرت منه، وعند 

سقوط شعاع الضوء على سطحٍ أملٍس وانعكاسه باتجاه عين الناظر وباألخص عندما تكون نسبة السطح الشفاف مصقولة أكثر  

أبسط خصائص   االنعكاسو يعد  ( ،  (mawdoo3.com) موضوع  -انعكاس الضوء في المرايا  ) للمشاهد.صورة أوضح  كانت ال

، األخرى  التشكيليةالوسائط    باقين  هى ما تميزه عو  الفنيفى العمل    استخدامهاممكن  حيث أنه أكثر قيمه فنيه من ال  لسطح العاكسا

الوسيط   يعكس  الفنى    التشكيليحيث  للعمل  العاكس  السطح  بصريه   المحيطة  البيئةذو  إيهامات  ويحقق  نفسه،  العمل  داخل  به 

كما يعكس أيضاً صوره المشاهد و حالته النفسيه فيحدث تفاعل   .ق قيمه فنيه فريده من نوعهافيخل ،وتشوهات تحدث تأثيرات فنيه

 المحيط محدثاً وحده تشكيليه .  الفراغيالفنى و المشاهد الذى يدخل ضمن عناصر تكوينه مع الحيز بين العمل 

  البصري االنتشار   2.2

 المختلفة على الجمع بين الزوايا    القدرةكما أن لديها    ،الخارجية  الفراغية الحيزات  بصرياً فى    االنتشارعلى    القدرة  العاكسةلألسطح  

و من هنا يكون للعمل الفنى ذو السطح    .ام بوجود فضاء النهائى فى المكاناإليهو  المكانيةطمس الحدود    وكذلك،  والربط بينها

 .   ()المعتممختلف عنه فى العمل ذو السطح الغير عاكس  إدراكيالعاكس بعد 

 INTERACTIVITYالتفاعل    3.2

ذو ملمس    به فيكون العمل  المحيطةحتى مالمس األسطح  من عناصر  يعكس كل ما هو كائن حوله  أن    العاكسسطح  اليستطيع  

منحنى  عاكس  السطح ال  السيما إذا كانو  .كل مرهبشكل متنوع  العمل الواحد  يظهر  فعليه    الساقطة  االنعكاساتمختلف من خالل  

Curved   فنيه  ستطيع خلق تعب هو يف الفنى  مختلفةيرات  العمل  أكبرمما ي،  فى  الخارجى بشكل  الفراغ  - Xie, Siqun)  عزز 

2021 - p.517). المشاهدين. ك جمهور كذلعاكس يتفاعل مع الفراغ المحيط به، ومن هنا نستطيع القول أن السطح الو 

شعور بالتفاعل بين ال  العاكس تستطيعفمن خالل السطح  ،  نحت تفاعلىالسطح العاكس على إنه  لذلك يمكن تصنيف النحت ذو  و

الفنى و الذى  العمل  التفاعلالمشاهد  الفنى    يستطيع  العمل  مما يخلق تعبيرات تفاعليه حيه به    المحيطة  والبيئةبشكل حدسى مع 

يمتلكو تلك  يدركو بأنفسهم القيم الجماليه و  أن  المشاهدينكوسيط تشكيلى يستطيع    السطح العاكسالتفاعل مع  كما أنه ب  .ومتحركة

السطح   ستطيع ي  العامة  الداخليةأما فى الحيزات    .للمشاهدين إلى حد ما  نفسي دعم  تقدم  و   النفسية  اإلسقاطاتالتى تبرهن على    الخبرة

 بصرى . لخلق مساحات ذات إيهام مختلفةاألبعاد من خالل وضع المرايا فى زوايا  ثالثي افتراضيخلق فراغ  العاكس

 . الخارجيو  الداخليالعمل التفاعلى بين الحيز الفراغى  .3

يشترك معها  به و المحيطة البيئةأن ينسجم مع ل قاعه عرض أو فراغ خارجى البد وسواء كان العمل فى حيز داخلى محدود داخ

يزداد تأثير الفراغ على العمل إذا كان السطح الخارجى للوسيط ث يدخل الفراغ ضمن العمل الفنى وحي  متكاملةفى وحده فنيه  

العمل الفنى مع الفراغ  التشكيلى سطح عاكس حيث يدخل الفراغ المحيط بالعمل الفنى ضمن تشكيل العمل الفنى نفسه محققاً وحده  

 . لعمل الفنى فهو جزء اليتجزء منه، كما يصبح المشاهد عنصر فعال فى االمحيط به

Christian Megert  (1936  -   )  كريستيان ميجارت  السويسرى  الفنانل التى قدمت داخل قاعات العرض عمل  من األعما

مرآة    60تستند إلى لوحة جدارية تضم  رت غرفه  اأنشا ميجفقد  (  1)شكل  داخل حدود قاعه العرض    فريدقدم تجربه من نوع  الذى  

ركات  ح  التى تتحرك  من المرايا الدائرية  mobileعمالً متحركاً و معلقاً  ، يتم تركيبها في زوايا مختلفة وتعكس  رباعية الزوايا  

 بالحركة اإليهام  إلى    إضافة   مساحة بال بداية أو نهاية  لها،مساحة ال حدود  إنشاء    رؤية ليقدم من خالل هذا العمل  بطيئة ودائرية.  

خلق "مساحة إلمكانيات  الفنان    استطاع  وقد   المشاهد،إلى حركه    إضافةمن خالل تحرك تلك الدوائر    متحركةغير    أسطح على  

الضوء    لعمليسلط ا  المختلفة،من خالل مجموعة واسعة من األعمال والتقنيات واألشكال   ."فضاء ميتافيزيقي جديد  محدودة،غير  

نحت ميجرت انعكاًسا    يعتبرحيث  من خالل المرايا  الذي يتنقل بين الفضاء الحقيقي والفضاء غير الواقعي    الفنان،على شاعرية  

 ( mutualart.com -2016)للفضاء وتجديدًا لفهمنا للعالم من خالل دراسة المنظورات الهندسية. 

الإال أن   الفنى   الخارجية  الفراغيةحيزات  األعمال فى  العمل  العكس من  العمل على  للتفاعل مع  إمكانيات جديده  للمشاهد  تتيح 

فعندما يجد المشاهد عمل فنى    هبين المشاهد والعمل الفنى بدرجه كبير  العالقةعرض حيث يتم تحديد    صالةالموجود بمتحف أو  

يتغير نهج المشاهد فى فهمه للفن والتعامل معه  وبالتاليفى مكان عام فإن الوصول إلى العمل والتعامل معه يكو ن أكثر سهوله، 

 بشكل عام.

، العكس هو الصحيح، حيث يدمج المشاهد هذه التجربه أكثر بدخول المشاهد فى تشكيله  احترامهوهذا ال يعنى أن العمل الفنى يفقد  

  الخارجية األعمال فى الفراغات  عمالً فنياً بطرق غير متوقعه و  يتفاعلون معدائماً رؤيه الناس    لالهتمامفى حياته، ومن المثير  

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7
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شريحه أكبر من المشاهدين حيث   تتعامل مع  الخارجيةفاألعمال فى الفراغات    الداخليةعاده ما تختلف عن األعمال فى الفراغات  

أنه كلما كان النحت العاكس أكبر،  كما  ،    التفاعليةويتعدد فى التعامل مع األعمال  سلوكهم  يختلف  نوع جمهور المشاهدين ويتهو  

في   عرض العمل ذو السطح العاكسومع ذلك، حتى عند   .الخارجيةفى الحيزات كان أكثر إثارة لإلعجاب، وزاد احتمال وضعه 

 يخلف العمل فراغاً وبعداً غير محدود.حة محدودة من معرض مسا

 تنفيذه.  ومشكالت  تشكيليالسطح العاكس كوسيط  .4

   الوسائط:فى نوعين من  الدراسةذات السطح العاكس فى التجارب محل  التشكيليةتنحصر الوسائط 

 .المتمثل فى المراياو الزجاجيالوسيط  هو -األول: 

 المصقول. المعدنيالوسيط هو  -والثاني: 

-للزجاج  السطح العاكس    استخدامإنه عند  و ليس الحصر  فعلى سبيل المثال    ،متعددةالوسائط مشكالت تنفيذيه  نواجه فى تلك  و

ذو أسطح   تنفيذ عمل فنىوعادة ما يكون من الصعب جدًا    التثبيت،دائًما نوًعا من  كما يتطلب    ،مسطًحاغالباً ما يكون  فهو    -المرايا

السطح    لطبيعةنظراً    ،الزجاجيةمضاعفه فى قطع وتشكيل المرايا    صعوبةجد الفنان  كوسيط تشكيلى حيث ي  باستخدامه  انسيابيه

المزيد من المشاكل   سطح منحني يتطلب قطعًا صغيرة من الزجاج العاكس مما يضيف  وعند تنفيذ عمل مجسم ذو  للمرأة،  الزجاجي

-Lane, Jim)  أكبر وأفضل المنحوتات العاكسة ليست مصنوعة من الزجاج وال هي من الناحية الفنية المرايا  فإنلذلك    للفنان.

، إال أن معدن الفوالذ المقاوم للصدأ  األخرى  المصقولة الفوالذ المقاوم للصدأ المصقول وغيره من المعادن  إنما يستخدم  و  ،(2015

  الفراغية فى الحيزات    المرآهبه بكفائه توازى كفائه    المحيطةاألكبر على عكس العناصر    القدرةله  ذلك ألنه  وثر تأثيراً  هو األك

  فى لمصقول لفوالذ المقاوم للصدأ اافائه  ك  ت بنفسليس  ولكنهاالغرض  لذات  المعادن المصقولة المختلفة    كما استخدمت،  الخارجية

به المحيط  الفراغ  برانكوزى   الرومانيالفنان    أستخدم  وقد  .عكس  Constantin Brancusi  (1876-  1957 )  قسطنطين 

العاكس    والبرونزالنحاس   البرونزيه    المجردةأعماله  العديد من  فى  المصقول   السمكة   لعنصر  الممثلةكما فى مجموعه أعماله 

 المصقول.والسطح الالمع المتألأل لها تحت سطح الماء من خالل السطح المعدنى    السمكةجسم    انسيابيةحيث عبر عن    (،2)شكل  

الطائر أثناء ( عن حركه "  1923)  Bird in spaceالفضاء  طائر فى  الشهير  فى عمله    المصقولةكما عبر من خالل األسطح  

المصقولة من البرونز والتي ظهرت للمرة  ويغلب على المنحوتة    .فوق العالم المادي وقيوده  السماء والتساميالتحليق في أديم  

زالت أيقونة فنية    االحديث، ومطابع الحميمية واألناقة البصرية التي تركت بصمة رائدة في حركة النحت    1919األولى عام  

" )الطشم،  .فذّ ة التحليق للطائر وخلّدتها مسبوكة في قالب ستاتيكي فني  كياذ أمسكت بدقة متناهية دينامي،  تتحدى عوامل النسيان

 (2021-بهيه أحمد
 

  
 Kunstpalast Düsseldorf متحف -كريستيان ميجرت ، 1شكل 

DÜSSELDORF |-   2015 -2014ألمانيا 
 1922  - مصقول   برونز - سمكه - قسطنطين برانكوزى   ، 2شكل      

 .فى العمل المجسم العاكسةاألسطح  استخدام أساليب .5

، حيث يستخدمها  مختلفةتعطى تأثيرات نفسيه    كمافى الفن  تتخذ أشكاال عديدة  . والعاكسة دالالت رمزية ال حصر لها  األسطحتحمل  

الفنان المشاهدين لعمله الفنى على مواجهة أنفسهم   الفنى فيجبر  الفنانين إلضفاء بناء ذو طابع نرجسى للعمل  ووجودهم  بعض 

  نتيجة يتحقق ذلك  ، و(   Campbell,Tori ,para1)كس صورهم على سطح العمل  ذلك من خالل عالمادى داخل العمل الفنى، و
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عض األحيان صوره  كما يعطى فى ب  الفنان لوسيط تشكيلى ذو سطح عاكس فيكون العمل معبراً عن الشخص المشاهد له  استخدام

سطح منحنى ) مقعر    السطح العاكس ذو  النسب إذا كان  فى  طفيفةإنبعجات  و  اختالفاتعالم من حوله من خالل  المشوهه للمشاهد و

ياغه أعماله  العاكس لص  السطح  تسخير الفنان لقوتهو  الفنيفى العمل    السطح العاكس  استخدام، و أياً كان الدافع من  أو محدب (

   .حولهوره لنفسه و فهمه للعالم من مستمر فإن األمر يتوقف على رؤيه المشاهد و تصبشكل متطور و الفنية

أساليب    أربعهإلى    الفنيتشكيل العمل    ألسلوبتصنف تبعاً    التيالمجسم  الفنى  فى العمل    العاكسةاألسطح    استخدامتتعدد تقنيات  

 -مختلفة: 

 .المستوية العاكسةالتشكيل باألسطح  •

 محدب(.   –)مقعر  المنحنية االنسيابية العاكسةالتشكيل باألسطح  •

 صوره العمل نفسه على سطح عاكس. انعكاس •

 الصغيرة. العاكسةالتشكيل بالقطع  •

 .المستوية العاكسة التشكيل باألسطح   1.5

 المستوية  العاكسةاألسطح  من أمثله  و  ال يوجد فيها انحناءات داخلية أو خارجية التى    العاكسةهى األسطح    المستوية  العاكسةاألسطح  

،  المستوية  العاكسةبشكل منفرداً أو متراكباً مع مجموعه أخرى من األسطح    المستوية  العاكسةأستخدم الفنانون األسطح  ،  المرايا

خاصه العاكس المستوى المصقول جيداً و  وبصفه عامه فإن السطح،  اً مختلفاً على رؤيه العمل الفنىو كان لكال األسلوبان تأثير

معكوسة    إال أنها ،  حجمال  بنفس  المنعكسةتكون العناصر  و  حقيقيةعليه بشكل كامل فتبدو    قطةالسا  الصورةيعكس  إنه  فه  أإن كان مر

تشك فهي  واحد  اتجاه  للتناظر.في  واحد  مستوى  هذا    ل  تبنوا  الذين  الفنانين  االسكتلندي    التشكيلى  األسلوبومن  روب النحات 

من األستانلس ستيل   والمنفذة ... والذى إبتكر مجموعه من المنحوتات ذات السطح العاكس    Mulholland Robمولهوالند  

العاكس. ينتج عن  Perspex المصقول أو من خامه البريسبيكس   العاكس   استخدام، وهو نوع من زجاج االكريليك  السطح 

فى بعض األحيان مموهة. ومن أعماله فى   المنعكسة   الصورة فريد يمزج بين سطح العمل والفراغ المحيط به وقد تظهر    تأثير 

( 2009والمنفذ عام )  باسكتلندا   David Marshallفي نزل ديفيد مارشال    الموجود  (3  )شكل  Vestigeبقايا  عمله  هذا المجال  

 اإلستانلس  خامه  من  ناثواإل  الذكور  من  شخصيات  مجموعه  من  يتكون  والعملمن خامه الفوالذ المقاوم للصدأ )األستانلس ستيل(  

  .به  المحيطة العمل جوهر اإلنسان في عالقته مع اآلخرين والبيئة    يشكل  حيث  أشخاص  هيئه  على   والمقصوص  المسطح  ستيل

  المحيطة  الصورةالسكان األصليين للمكان والذين أصبحوا مجرد أرواح وبقايا حيث يعكس السطح المستوى للعمل    ويمثل العمل

التى   المحتلةبها، حيث تمثل تلك الشخصيات المجتمعات    المحيطة  للبيئةهذه الشخصيات    امتصاصبه بشكل كامل ليؤكد على  

 يخلق العملابة يصبحون شيئاً غير ملموس مجرد الخط الخارجى فقط وعندما يتالشون في الغبها ثم    المحيطةتمتص الثقافات  

بين اإلنسان   المعقدة   العالقة تمثل تجربه الفنان  و   non – space   ( .Jobson, Christopher, 2012 )فكرة بصرية للال فراغ  

به، وأحياناً بجعل الفنان   المحيطة   للبيئة   العاكسة لإلنسان وبين األسطح    به حيث يدمج بين الخط الخارجى   المحيطة  والطبيعة 

 .ل لخامه البريسبيكس للتشكي  استخدامه   نتيجة مموه    االنعكاس هذا 

عابدينيراداإليرانية    الفنانة  استخدمت المرايا  iniradAbed Shirin شيرين  من  مستويه  تعايش    أسطح  إحداث  بين  بهدف 

العناصر  يلغى    المحيطة  البيئةعناصر   المادية بين  المرايا.  الموجوده بالموقعالحدود  فى   من خالل قوة انعكاس  فنجد ذلك جلياً 

، وهو عباره عن  2013عام  إيران  بالصحراء الوسطى  فى    أنشأته   والتي  ،(4)شكل     Evocationاستحضار  التركيبيعملها  

تمثل المياه وسط الرمال   والتيوسط مساحه شاسعه من الرمال تعكس صوره السماء الزرقاء    الملقاة  الدائريةمجموعه من المرايا  

سلط الضوء على نقص يففى هذا العمل    الفنيةدوراً هاماً فى أعمال شيرين    الطبيعةالصفراء للصحراء فى تضاد معها، حيث تلعب  

 المياه في الصحراء، باستخدام المرايا لخلق انطباع عن البرك الصغيرة في الرمال.

تقوم الفنانة بإنشاء تركيبات تربط بين لحظات وعصور مختلفة، وتجلب الماضي القديم في السياقات الثقافية واالجتماعية  كما  

األرض  بين  ، مما يولد تقاطعات مستحيلة أو متناقضة  اغالبا ما تتوحد المناظر الطبيعية والهياكل المعمارية في أعمالهواليوم،  

 والسماء والطبيعة والمدينة.  

المرايا  و فى كال    الفنانة  استخدمت. حيث  Babel Towerوبرج بابل    Mirrored Zigguratنالحظ ذلك فى عمليها زقوره 

إلى المعنى الرمزى لكالً   إضافةفى السماء باألرض    الجنةفى ربط    الفنانةالعمالن المرايا لتحقيق بعد فكرى ودينى ترنو إليه  

برج بابل المذكور    اسموالذى سمى على  (  2016( المنفذ فى إيران عام )5شكل  )  Babel Towerمنهم. ففى عملها برج بابل  

تم تجميعها معاً إلنشاء بناء هندسى الشكل يمثل    والتي  المستويةفيه مجموعه من المرايا    الفنانة  استخدمتفى الكتاب المقدس فقد  

يربط وعالمنا الحالي  ويخلق اتحادا بين التاريخ القديم  ف  من مواد حديثة  بها والذى يبلغ طوله ثالث اقدام منفذبرج بابل الخاص  

"يعيد صياغة العمارة الروحية لبرج بابل بمواد حديثة، (  The re:art)  ـل  الفنانةكما ذكرت    العمل. فالماضي والحاضر بالمستقبل

مستويات جميعها يمكنها أن تدور بشكل مستقل حول    والعمل مكون من تسعه  مما يخلق اتحادا بين التاريخ القديم وعالمنا الحالي"، 

وتروس تسمح له   استشعار  بأجهزةحيث زود العمل بمحرك و   تحركاته اعتمادا على الظروف الجويةالعمل  يغير  و،  محور واحد

https://robmulholland.org/
https://www.artland.com/artists/shirin-abedinirad
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يث  ح  الحركةبصريه مع    إبهاماتوالضوء وتعزز من انعكاس الضوء على سطح المرايا إلحداث    الحرارةبالتفاعل مع درجه  

القطع   فى    المتراكبةتتحرك  تغييراً  لتحدث  المحرك حول محورها  اإلنسان   االنعكاساتللعمل من خالل  بين  الحوار  يتيح  مما 

كما    متعددةو يمثل البرج متعدد الجوانب األشخاص الذين يتحدثون لغات إنسانيه    والبيئة، والذي يتم تصوره هنا في تحول مستمر

حيث يهدف برج بابل إلى الوصول    الجنة ماء ليربطها باألرض ليصبح البرج و كأنه جزء من  يعكس السطح العلوى للعمل الس

الستكشاف الطبيعة    .شيرين المرايا لتعكس المناظر الطبيعية التي تقع خارج مدينتها طهران  الفنانةفغالبا ما تستخدم    .إلى السماء

 كموضوع مركزي ألعمالها. 
 

   
استانلس ستيل   -بقايا -، روب مولهوالند3شكل 

-نزل ديفيد مارشال في اسكتلندا - مصقول
2009 

 -  استحضار -: شيرين عابدينيراد4شكل 

، إيران أصفهان الصحراء الوسطى، مرايا

2013 . 

 مصمم الحركه : شيرين عابدينيراد 5 شكل

 -مرايا –برج بابل  –للعمل غولييلمو توريلى 

 2016-ايران 
 

بين المينيمال   تجمع أعمال هاين   حيث  (  أحد ممثلى الفن المعاصر 1974)  Jeppe Hein  جيب هاين  دنماركى  الفنان ال يعتبر  

المفاهيمى فقد  أرت والفن  األثر  ،  اإلتجاهان عميق  لهذان  الفنان ألعماله  كان  إنتاج  بأعماله  الفنيةعلى   ةيالتجريب ، وهو يشتهر 

على  أعماله  تعتمد    حيثبين التقنيات  و  الفنيةوبين األعمال    المعمارية  الهندسية  االبتكاراتالتى يمكن أن تصنف ما بين    والتفاعلية

ى مركز األحداث و تركز خبراتهم تضع أعماله المشاهد دائماً فف  التفاعل المباشر للمشاهد مع العمل الفنىالظواهر البصريه و

وبهم، من خالل  تو بها  المحيط  الفضاء  على  عاكسه  استخدامهصوراتهم  أعماله    . لخامات  الفنى فقد جمعت  العمل  بين  العالقه 

الذى صمم منها و،  Mirror Labyrinth  المرأةسلسله متاهه    التفاعليةه  ومن أعمال  .والفضاء الخاص والعام  المعمارية  والهندسة

(  7)شكل  الموضح    A New Endنهايه جديده    عمله متاهه المرايا، منها  ن األعمال تحمل نفس فكره المتاههالفنان مجموعه م

بناء جسر مرئي بين مانهاتن وبروكلين.  فى  هذا العمل  نجح    حيث،  (2016-2015)  بروكلينكوبرى    حديقةالذى يوجد فى  و

على متاهة  لتشكل  معاً    المرتبة  ومصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ المصقول كالمرآة  ال  األعمدةعدد كبير من  يتكون التمثال من  ف

 العمل   يعكسو   متباعدة بمسافات متساوية  عموديبشكل    األعمدةتلك    وضعتالمركز،    متحدةدوائر  أو    ثالثة أقواس مشعة    شكل

الهندسة المعمارية لناطحات السحاب    فى تكامل مع  األعمدةلتلك    العاكسةاألسطح  من خالل  من أعلى  مانهاتن  لالمناظر الخالبة  

بالعمل    الموجودة المحيط  الالندسكيب  متناوبفى  إيقاع  العنصر  في  تكرر  االرتفاعات    حيث  ولكن  ير  كتغمتغيرة  كانت  نفسه 

كلما دخلت أكثر فى المتاهة كلما اختفت أكثر حتى تصبح وحدك في  و.  فق مانهاتنفى أنتظم  مغير  ناطحات السحاب ال  ارتفاعات

ن  مما يشجع المشاهد على الدخول داخل العمل ليستمتع بالعديد م  موجود بالكامل داخل منظر طبيعي جميل  فتصبح  وسط الطبيعة.

 . قد تثير ربكته التي االنعكاسات

الملكيه  ب  الموجودو(  6شكل  )   Follow Meاتبعنيالمرايا    متاهةالعمل  أما   الحصن  عام   Royal Fort Gardensحدائق 

تصميمه عن العمل السابق   فيختلف فى    القرن الثامن عشر  فى   Humphry Reptonهمفرى ريبتون  ها  صممالتى   (2009)

فى خطوط مستقيمه وليست   األعمدة تتراص حيث   هندسي( فى كون التصميم هنا 7)شكل الموضح  A New Endجديده   نهاية

لوحه فوالذيه من األستانلس ستيل المصقول ترتكز    76فالعمل مكون من    متساوية، كما أن أطوال األلواح الفوالذيه هنا  دائريه

عند دخول المشاهد  و  Royal Fort House على قاعده منحدر يؤدى إلى أسفل حيث يقع منزل فورت الملكى     عموديبشكل  

صوره المشاهد    انعكاسك من خالل  ذلعمل وكذلك صوره المشاهد للعمل وبال  المحيطة  الطبيعيةداخل العمل تتضاعف المناظر  

 (. Situations -Jeppe Hein, Follow Me)  المعدنيةعلى اللوحات  المحيطة والبيئة

https://www.situations.org.uk/projects/jeppe-hein-follow-me/
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مجرد وجود تمثال ذو سطح عاكس  ( قائالً "إنه و ب Aesthetica Magazine – 2022لمجله )  الفنية قد تحدث هاين عن تجربته  و

mirrored sculpture    ال العمل، و  الكائنة  االنعكاساتعلى    ينمشاهدفسيكون تركيز  العمل وليس على  فى نفس على سطح 

بالعمل   المحيطةالتى غالباً ما تمتزج بالفراغات  و  ينالمساحات فى عين المشاهد  بإذابة  العاكسةالوقت تقوم منحوتاتى ذات األسطح  

بين السطح العاكس فيرتقى حس المحيط و  الحقيقيييز بين الفراغ  على التم  ينغير قادر  متجعلهوين  تربك المشاهد  التي  للدرجة

هد على التفكير حول  المشا  العاكسةالخامات    استخدام  ويشجع" .الوعى بالعالم المحيط و بأنفسهم  إلى مستوى أعلى من  ينالمشاهد

تجرب بين عده خيارات قد تجد  ر وفقد تسير فى طريقك لتختب  للحياةعند هاين رمزاً    المتاهةتمثل  . وقضايا الفن والالندسكيب

 . ()وهو ما تمثله الحياه ببساطهإحداها طريقاً مسدودا فتعود لتجرب مره أخرى حتى تصل 

ه للتعبير  دقلما تتميزان به من    الفنية  ألعماله  تشكيليكوسيط  األستانلس ستيل المصقول جيداً  و  المرأةجيب هاين  أختار الفنان  قد  و

بأفضل   أفكاره  ليكون  طريقه، وعن  العمل  ذلك  بين  ما  تفاعل  فعند  والمشاهد  الفنيهناك  دائماً    للمرآه  استخدامه،  االمر  يتعلق 

التركيز على خاصيه    باالنعكاسية الفنان ببناء مساحات خياليه وحيث يق   االنعكاسمن خالل    غير واقعيه ضمن الواقع الذى وم 

للعمل   المشاهد  فيه  بالعناصر    .الفنييتواجد  لمجله    اهتمامهبقدر    الفنيبعمله    المحيطة  فأهتم  قوله  حد  فعلى  الفنى  بالعمل 

(Aesthetica Magazine – Jeppe Hein-   2022  )"  للوسائط    إدراكيبالعمل بنفس مستوى    المحيطةأنا أدرك العناصر

الفنان بال"أعماليالتى أستخدمها فى    التشكيلية على اإليحاء بعنصر    القدرةإلى    باإلضافة   والمشاهدحوار بين العمل  . كما أهتم 

 . الحركة
  

  
 -استانلس ستيل مصقول  -   اتبعني المرايا    متاهة   - جيب هاين ،    6ل  شك 

 2009- جامعه بريستول   الملكية حدائق الحصن  

استانلس ستيل    - متاهه المرايا نهايه جديده    -جيب هاين  ،  7ل  شك 
 2016- 2015 - بروكلين كوبرى   حديقة – مصقول و الومنيوم  

 محدب(.  –)مقعر  المنحنية االنسيابيةالتشكيل باألسطح    2.5

السطح   والمنحنى    االنسيابييشمل  المقعر  شكل    المحدبالسطح  تختلف  كما  األخر  عن  منهم  كالً  تأثير  يختلف   الصورةحيث 

والتى صنفها البحث   التشكيليلهذا األسلوب    المستخدمةو تنوعت األعمال    ،لدرجه تحدب او تقعر السطح العاكستبعاً    المنعكسة

 ً  :كالتاليذات السطح المنحنى  العاكسةلألسطح  استخدامه ألسلوب  تبعا

 أعمال فنيه ذات سطح عاكس مقعر. •

 أعمال فنيه ذات سطح عاكس محدب. •

 . انسيابيأعمال فنيه ذات سطح عاكس  •
 

 مقعر.أعمال فنيه ذات سطح عاكس   1.2.5
شبه السطح إنها ت  أيتشبه نصف الكرة من الداخل    فهيأسطح عاكسة لها حواف منحنية للداخل  هى    المقعرة  العاكسةاألسطح  

 المنعكسة  الصورةمن صفات  فى بؤره و  يعمل انعكاس االشعة على ذلك السطح على تجميع االشعة الساقطةالعاكس لكره و  الداخلي

انها تكون صوره مكبره كما أن   أبعاده حسب موقعهحي  الحقيقةال تمثل  عليها  انعكاسات األجسام  منه  أنها تغير من    ء الشي   ث 

،    درويش)  بشكل عام تكون ضبابية وغير واضحة.  األسطحكما أن الصور الناتجة من هذه  ،  للسطح العاكس بالنسبة  المنعكس  

 ( 2020 -وسام

مرأه  Anish Kapoor  (  1954-    ، )  أنيش كابور    البريطاني الهنديالفنان  أعمال  سلسله  من األعمال ذات السطح المقعر  و

أيضاً فهى عباره    الفكرةمراه السحاب كما تحمل نفس    االسمهى عباره عن سلسله أعمال تحمل نفس  و،   Sky Mirrorالسحاب  

، وضعت  به المحيطةالعناصر حيث يعكس العمل  مقعرالعاكس السطح الذو المصقول  مرآة مقعرة من الفوالذ المقاوم للصدأ عن

https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1:%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4_49
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قد و  إنجلتراب   Nottinghamفى نوتنغام    الموجودة  (2001)عام    األولى من العمل  النسخةنفذت  ،  مختلفةهذه النسخ فى أماكن  

عبارة عن  ، و هى  الخارجيفى الفراغ  متكامل  حتى أصبحت عمل فنى    ست سنوات من الفكرة األوليةأستغرق العمل عليها نحو  

طن طويل( ويميل بزاوية    9.8أطنان )  10قدًما( من الفوالذ المقاوم للصدأ المصقول ويزن    20أمتار )  6طبق مقعر يبلغ عرضه  

 (   8  ) شكلنفذ الفنان نسخه مرأه السحاب األكبر حجماً    2006فى عام  و  .يعكس سطحه البيئة المتغيرة باستمرارلنحو السماء.  

 مركز طوابق    ارتفاع  ارتفاع ثالثة طوابق تقريبًا من  العمل نحو  ارتفاعحيث يبلغ  ،  نيويوركب    Rockefellerمركز روكفيلر    أمام

للصدأ المصقول الذى يعمل عمل  و هو مصنوعة من الفوالذ المقاوم ، متًرا( 11قدًما ) 35، و يبلغ قطره Rockefeller روكفلر

، ويقدم للمشاهدين انعكاًسا حيويًا لألفق الذي يضم المبنى  مبهرة للضوء والهندسة المعمارية  تجربةالعمل  يقدم    مقعرة.المرآة ال

على  فى  .   Rockefeller روكفيلير  لبالزاالتاريخي   باستمرار  ومتغير  ومعاصر  جمالي حضري  المنا  غرارتباين  ظر رسم 

مرآة السماء السماء إلى األرض. تم تركيب المنحوتة الدائرية الكبيرة المصنوعة من حيث تجلب ،  الطبيعية في القرن الثامن عشر

، المائل  توى الشارع. يواجه جانبها المقعرمس   ارتفاع بضعة أقدام فوقب  قاعدهطنًا على    23الفوالذ المقاوم للصدأ والتي يبلغ وزنها  

لمبدعة في مدينة  وا  الرائعة، مما يعكس صورة مقلوبة رأًسا على عقب لناطحة السحاب  السماء والمبنى المحيط بالعملإلى األعلى  

العمل  شكل  يتغير  والمشاهدين وأرضيه الشارع  يعكس جانبها المحدب  بينما  من حولها.    المتحركةالسحب  ونيويورك والسماء  

كون على الرغم من    و"،  non-object"  ال شئ  وهو مثال على ما يصفه كابور بأنهالنهار،  ل واإلنعكاسات خالل اللي   تغير  نتيجة

 ( Speyer, Tishman.)إال إنه يبدو و كانه فراغ او نافذه يتالشى فى الفراغ المحيط به  صرحيالعمل 

الشئ إنما هناك عده تجارب أخرى مثل عمله  المقعر وللفنان فى السطح    الوحيدة  التجربةوليست سلسله أعمال مرأه السحاب هى  

 السطح  يعكسو بإستانبول،فى متحف ساكيب سابانجى  والكائن( 2008)المنفذ عام  (9)شكل   Non-Object (Pole) )قطب(

سابانجي في اسطنبول.  رائعًا للجانب األناضولي من بحر البوسفور من الشرفة الرخامية لمتحف ساكيب  منظراً    للعملالعاكس  

كنوع من رسم   بها  المحيط  الفراغ يس فقط  ، حيث تسجل لالثقافي والتصويري  التسجيل، كنوع من  تعمل المرآة، في هذه الحالة

فهى تعكس  ، باإلضافة إلى العثمانيين والبيزنطيين.  طبع التاريخ الراسخ للشعب التركي، ولكن أيًضا تلطبيعية األوليةالمناظر ا

 . على أهمية تجربة المشاهد العمل يؤكدو .اإلمبراطوريات وسياساتها وأنظمتها االجتماعية وتقاليدها الثقافيةطراز 
 

 أعمال فنيه ذات سطح عاكس محدب.  2.2.5
أسطح عاكسة لها  و هى عباره عن   العاكسة،ذات األسطح  الفنيةهى أكثر األساليب شيوعاً فى األعمال  المحدبة  العاكسةاألسطح 

يعمل انعكاس  العاكس للجسم الكروى و الخارجيأى إنها تشبه السطح  الخارجتشبه نصف الكرة من هى ف للخارجحواف منحنية 

الساقطة السطح على عكس االشعة    الصورة ومن صفات    الساقطة  األشعةبزاويه منفرجه فهى تقوم بتفريق    االشعة على ذلك 

حيث أنها تغير من أبعاده حسب   الحقيقةال تمثل عليها انعكاسات األجسام كما أن  معتدلةمنه انها تكون صوره مصغره  المنعكسة

 (2020 - وسام،  درويش)  .للسطح العاكسبالنسبة المنعكس  قعه الشيءمو

   Arnaldo Pomodoro  (1926-    )Sphere Within a Sphere  رنالدو بومودوروأاإليطالى  لفنان  ل  العمل البرونزىو يعد  

 تمثال برونزي   عباره عن  هوو    المحدبة   العاكسةاألسطح    الستخداممثاالً  (  10الفاتيكان )شكل  متحف  بساحه  (  1991-1993)

العمل هو ضمن سلسله أعمال كرويه تشبه الكره   وهذا  أمتار،  4  قطر الكرهيبدو ذهبيًا عندما تشرق الشمس عليه. يبلغ    كروى

 ويصور   أحداها،ليكون هذا العمل    المشابهة،فى تصميم العديد من التصميمات    وأستمربدأ الفنان إنشائها فى الستينات  األرضية  

ب عن كرة  يكشف النقا  والذيمنها  عن الجزء الداخلي المعقد  لتكشف  يتم كسر كل كرة  حيث  خريطة مختلفة للدمار.    كل عمل

  الكبير،يحاكي تروس الساعة أو األعمال الداخلية للبيانو  للعمل  أن تصميم الطبقات الداخلية  فى هذا العمل  . يبدو  أخرى محطمه

  .تمزيقهانطباًعا بأنه يعكس تعقيد عالمنا ومدى سهولة  العمل    ويعطيشكل األرض.    العمليعكس    كما  للغاية،مما يجعلها تبدو معقدة  

(  Noorata, Pinar  -  2012،)    كما يعكس الجزء المصقول من السطح العاكس العالم الخارجى المحيط به ليؤكد على مفهوم

 العمل. 

( أحدى النماذج ذات  11)شكل Tall Tree and the Eye (2009)والعين  الطويلة الشجرةكما يعد عمل الفنان انيش كابور 

  76وهو عمل مكون من   The Royal Academy of Arts  ساحة األكاديمية الملكية للفنونالسطح المحدب و يقع العمل فى  

، يبلغ ارتفاعها خمسة عشر متراً حيث    به  المحيطة   Palladian   تتدفق حتى مستوى مباني باالديانذات سطح عاكس  كرة المعة  

مجموعه من الفقاعات تتصاعد ألعلى وتتسلق نحو السماء فى طريقها للزوال، حيث يبدو سطح العمل العاكس   كأنهاوتبدو الكرات  

المعمارية الكالسيكية   الخلفية، فى تناقض مع  عند رؤيتها من األسفلالوزن    وانعدام  بالخفةويتألأل ليؤكد على اإلحساس  مضيء  

العين التي    ويمثل العمل  ،(Higgins, Jo - 2009)  .جذب العمل المشاهد ويجبره على الدوران حوله، كما يناءفى الفوالمتمثلة  

 "  الهندسية  االنسيابيةواألسطح    التي صنعها،  الكراتغات بين  إنه مفتون بالفرا  عنه  قال كابوروقد    تعكس الصور إلى ما ال نهاية

fractal images" وبالصور المتكررة التي ال نهاية لها والتي تنعكس على أسطحها المصقولة.   (ThorpeVanessa-2009 ) 
 

https://www.cashmereinlove.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/non-objectpole-2008.png
https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1:%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4_49
https://mymodernmet.com/author/pinar
https://www.johiggins.com/latest/2018/12/29/review-anish-kapoor-royal-academy-of-arts-2009
https://www.theguardian.com/profile/vanessathorpe
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  -مركز روكفلر –استانلس ستيل -مرأه السحاب -أنيش كابور ، 8شكل 

2006 
لمتحف ساكيب سابانجي في   -  الشئ )قطب(  -أنيش كابور  ، 9شكل 

 2008 اسطنبول.

 

  
 2009- لندن-الشجره الطويله و العين  -انيش كابور، 11شكل  1993-1991 -الفاتيكان   -كره بداخل كره - رنالدو بومودوروأ، 10شكل 

 

 أعمال فنيه ذات سطح عاكس إنسيابى .   3.2.5
)شكل   ،Cloud Gateبوابه السحاب المحدب عمل الفنان كابور التى تجمع بين السطح المقعر و االنسيابية الفنيةمن األعمال و

دائم  الموجود    ،2006و  2004  عامبين    والمنفذة(  12 ،  Chicagoوجشيكافى  ،  Millennium Parkميلينيوم    بحديقةبشكل 

منحوتات كابور العاكسة الموجودة في أهم   إحدىيعد ، و"The Bean" "الفول"اسم ون لشيكاجو لييطلق عليها السكان المحو

نفذ  حيثاج إال أنها ليست مصنوعة من الزج المرآة جودهبنفس  اما حولهتعكس على الرغم من أنها و .المدن الكبرى حول العالم

ميدانيه  أغلى قطعة فنية الذى يعدو، أعمال كابور مثل أغلبالمصقول للغاية )االستانلس ستيل (  العمل من الفوالذ المقاوم للصدأ

لوًحا من    168يتكون من  حيث    متر  20متر ×    13متر ×    10  عمل ضخم أبعاده هىو  فه  ،أطنان  110  نحويزن  و  ،  فى العالم

 يعد عمل الفنان انيش كابور  (Tori Campbell )ٍللعمل    الخارجيبشكل ال يظهر على السطح    الفوالذ المقاوم للصدأ ملحومة معًا

Anish Kapoor    بوابه السحابCloud Gate    شهره حيث يعكس العمل افق مدينه   العاكسةمن أكثر األعمال ذات األسطح

العمل بشكل مباشر  و  ،ميالنيوم من حوله  حديقةشيكاجو و كذلك   المشاهد مع هذا  العمل يتفاعل  أسفل  المشاهد من  يمر  حيث 

الرائعة والتشوهات الناتجة  االنعكاسات ترىعن قرب  لعند مشاهده العمومع انعكاس صورته على سطح العمل ويتفاعل معه و

، وتدمج مباشرة  جماهير المشاهدينتجذب منحوتات كابور العاكسة  و  .عن سطح الفوالذ المصقول المستوحى من قطرة من الزئبق

 . الفنيوهو العمل ، والبيئة في جسم واحد المشاهدبها مع  المحيطة األشياء
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ماكلهينيشيجو  ، 13شكل   شيكاجو   -ستانلس ستيل -بوابه السحاب  -انيش كابور، 12شكل  طبيعية    -  ا  وزجاج  –مناظر  مرايا    ات 

 2004 -خشبو

 

 صوره العمل على سطح عاكس.   انعكاس   3.5

أو سطح عاكس   مسطحعاكس  سطح    فيفإما أن يتمثل السطح العاكس    مختلفةمن خالل منهجيات    التشكيلية  التقنيةتلك    نتناول

 . منحنى
 

  مسطحسطح عاكس   1.3.5

عمل فى  المثال  سبيل  فعلى  محيطه  أو  العمل  قاعده  فى  هنا  المسطح  العاكس  السطح  ماكلهينى  الفنان  يتمثل    جوشيا 

"JosiahMcElheny"    فقد ،  تتألف من سطح عاكس  التى  قاعده العمل  الذى يمثل السطح العاكس المسطح فى( و13)شكل 

على سطح   المجردة  الطبيعيةمناظر  تجسد الإلبداع أعمال فنيه    العاكسة  النحتيةاألجسام  والمرايا  ماكلهيني  أستخدم الفنان الفنان  

( الفنان لسطح عاكس )مرأه  استخدام  نتيجة  النهائيةالتى تظهر بأعداد    العضويةتعتمد على مجموعه من األشكال  التى  و  عاكس

حيث    ،نعكس صورتها لتتكرر بشكل النهائىت منفوخه يدوياً  ينعكس عليها مجموعه مكونه من تسع زجاجات    التى، والقاعدةفى  

الفنان بتجسيد المنظر   الفنى معتمداً على دمج عده تصميمات  و،  الشفافةزجاجات  العبر    الطبيعيةقام  الفنان هنا عمله  قد صمم 

للمصممين كارلو   الزجاجات  توبيا سكاربا  Carlo Scarpa سكاربالمجموعه من  ابنه   ، Tobia Scarp  بيانكوني فولفيو   ، 

Fulvio Bianconi  باولو فينيني ، Paolo Veniniوغيرهم ،.   (Tori Campbell)    نرى و ،  سم  92×    108×    24،    بأبعاد

 . إلى الالندسكيب "المنظر الطبيعى"لتكون جميعاً مشهداً أقرب  الزجاجيةأسفل القطع  الصناعية المرأةاألشكال فى  انعكاس

مصقول أو مرأه كما نرى   معدنيكان سطح  الفنان قسطنطين برانكوزى السطح العاكس أيضاً فى قواعد أعماله سواء    واستخدم

سمكه من   المكون من عملالمرأه دائريه لعكس صوره  ( بمتحف فالديلفيا حيث أستخدم الفنان14فى قاعده عمله الرخامى )شكل  

البلوط حيث كانت قواعد أعمال برانكوزى ما هى إال جزء ال    بقاعدة  العاكسة  القاعدة  ودعمالرخام المعرق   أخرى من خشب 

البصريو ذلك لتناسبه    السعادة هو رمز    القاعدةفى    الدائري  والشكل  أعماله.يتجزء من   الجهاز  يريح حاسة  فهو    لإلنسان  مع 

 (2021-الطشم، بهيه أحمد) البصر.

الفنان روبرت سميثون  العاكس فى محيط العمل حيث تنعكس صوره العمل عليها عمل  ومن األعمال التى استخدمت السطح 

Robert Smithson  (1983  شكل( ب15(  وير  جون  جاليرى  فى  والموجود  رمليه    يويوركن(  أحجار  عن  "عباره  والعمل 

قد   الحقيقيةموضوعه فى ركن صاله العرض على أرضيه بيضاء أو رماديه مربعه، وفى األركان أقام مرايا لنشاهد األحجار  

ن  مكا   فيووضعها    البيئة. لقد أخذ الفنان أحجاراً من  بيئيللمرايا. العمل يعتبر أيضاً نحت    العاكسةعلى جانبيها فى الصور    امتدت

 ( 190ص  –تميزاً." )عبد الغنى، صبرى  الفكرةأصبح لها وضعاً منح 
 

 " Anamorphisms من خالل تقنيه األنامورفوسيس "كروى (  –  منحنى )اسطوانيسطح عاكس   2.3.5

العلوم حيث  اوله إليجاد عالقه ما بين الفن وفى مح  الفنية( فى بعض األعمال  كروى  –  أسطوانيأستخدم السطح العاكس المنحنى ) 

األنامورفوسيس    اعتمدت تقنيه  األعمال على  أعمالهم و  التصويريةتلك  األنامورفوسيس  لتحقيق مفهوم  تقنيات  تقنيه  إحدى  هى 

  artwork anamorphicتشكيلياً يطلق عليه    أسلوبا  ابتكرالذى  ،  النهضةإلى عصر    الخداعيةالمنظور  ترجع نشأه تقنيات  التربيع و

الفنان    فى  األسلوبعرف هذا     األسلوبهذا    فيأول عمل معروف    ابتكرليوناردو دافنشي الذى  القرن الخامس عشر على يد 

األنامورفوسيس  هناك نوعان رئيسيان من  ، وهذا المجال المصور أندريا بوتسو  فنانيمن أشهر  و،   anamorphosisالالتبلور

"Anamorphisms   " 

https://www.sfmoma.org/artist/Robert_Smithson/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anamorphosis
http://startstudioarts.si.edu/2009/08/anamorphoses-in-the-eye-of-leonardo.html
https://cdn.britannica.com/09/191409-050-77422C70/Anish-Kapoor-Cloud-Gate-stainless-steel-British-2006.jpg
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هو  • األول  (    أسلوبأو   mirror Anamorphisms النوع  المائل   ( والمرأه   perspective (oblique)المنظور 

ذات    الفنيةالمرايا مع األعمال  الفنان العدسات و  استخدامعلى    األسلوبيعتمد هذا  ، وmirror (catoptric)(  )العاكس

 .المشوهة البصريةالتحوالت 

يكون  و   oblique anamorphismالمائل    المنظوريأو التشوه    perspectival anamorphosisهو  و  الثانيالنوع   •

 . لألشياء affine transformationن تحول أفينى بتكوي

إلى عصر الرينيسانس فى القرن الخامس     anamorphosis  perspectival  المنظوريللتشوه    المبكرة  األمثلةتعود  و

لتصبح كما    الباروكيالفن    فيأصبحت أكثر تطوراً  ، والدينيةإلى حد كبير بالموضوعات    عشر حيث كان يتعلق األمر

 .والعشرون الحادين فى القرن اآل هي

يتم وضع مرآة مخروطية أو أسطوانية على الرسم المشوه   mirror anamorphosisالمرأة  النوع األول تشوه    في

 .للكشف عن صورة غير مشوهة. وتعتمد الصورة المشوهة على القوانين المتعلقة بزوايا حدوث االنعكاس

، بحيث يتم حل التشوهات في صورة يمكن المسطح عند عرضها في مرآة منحنيةحيث يتم تقليل طول منحنيات الرسم  

المنظوري   التحول  عكس  على  عليها.  الصور  perspective anamorphosisالتعرف  رؤيه  يمكن   المنعكسة ، 

catoptric images  .الحفز من زوايا عديدة 

المموج. ،  Channel anamorphosis or tabula scalataبينما   الناقل  يظهر صور مختلفة على كل جانب من 

المستقيمة مزيجا غير واضح من الصور، بينما يمكن عرض كل صورة بشكل صحيح من   الرؤية األمامية  تظهر 

 ( Anamorphosis - Wikipedia) .معينة زاوية

ليظهر    العاكسةاألسطح  و  المرأةمن خالل    التصويريةوسيس  تقنيه األنامورف دمجاً بين العمل النحتى و  بعض الفنانين  أحدثقد  و

دقيقه   أبعاد حقيقيه  العمل على سطح عاكس    انعكاسمن خالل  العمل على سطح عاكس ذو  من  و  .أو كروى  أسطوانيصوره 

ستيال باتاغليا وجياني  الفنانان    كرويصوره العمل على سطح عاكس    انعكاسالفنانين الذين قدمو تقنيه األنامورفوسيس من خالل  

)شكل   Fuori dal quadro IIفوري دال كوادرو الثانيفى عملهما    "Stella Battaglia and Gianni Miglietta" ميغليتا

مع المنظور    Stella Battaglia and Gianni Miglietta، تعاملت ستيال باتاغليا وجياني ميغليتا  من عشرين عاما  ألكثرف(  16

العلوم في  التعاون مع متحف غاليليو ومعهد ومتحف تاريخ  النظرية واإلبداعية. كان  البحوث  والتشوه من وجهة نظر كل من 

 .فلورنسا مهما لكل من المعارض الوطنية والدولية وتصميم وإنشاء ورش عمل تعليمية حول موضوع العالقة بين الفن والعلوم

كرست ستيال  . كما  مواصلة تطوير تقليد التشوه مع المرايا  -  على إتقان التشوه مع مرآة كروية  Gianni Migliettaركز جياني  و

Stella Battaglia     للمنظور مع المنحوتات في مواد مختلفة ، تقليدية وصناعية على حد    التشكيليةنفسها الستكشاف اإلمكانات

   (Anamorphic artworks Anamorphosis) طوط و منظور السينوغرافية.سواء ، مجمعة وفقا للموضوع: األشكال والخ

أعمال    مجموعه  ابتكاربين بعدي الصورة واألبعاد الثالثة للنحت إلى و،  األشياءوفي العالقة بين الرؤية    ستيال باتاغليا  أدى تفكير

يتم التقاط الصورة كنقطة انطالق و  ، بما في ذلك تركيبات الفيديوالتقليدية وغيرها  التشكيليةالوسائط  مجموعة واسعة من    باستخدام

حركه المشاهد   الحركةضمن هذه  يدخل  وإحساس بالحركة  العمل  يسود  و  لشكل يتطور عبر الفضاء بطريقة إيقاعية وديناميكية

العاكس بففى لحظه معينه و  .ه الذى يتأمل العمل و يتجول حولهنفس   الصحيحة نسبه  من زوايا معينه يظهر العمل على السطح 

التعرف عليها و  فتظهر صوره  المفترضة  الرؤيةيحقق  و العالعمل بحيث يمكن  مل بدون  هو ما ال نستطيع رؤيته عند مشاهده 

العاكس  ال العمل و  الكرويسطح  الجسم    انفصالحاله    كأنه فىفيظهر  مرتبطة واقع األمر    فيلكنها    الماديالغير  و  الماديبين 

 .جزءا من العمل أثناء تحركه حوله ح المشاهديصب كما، البعض ارتباطا جوهريا ببعضها

، فقد    "Jonty Hurwitzالفنان جونتى هارويتز "  لعكس صور أعمالهم   األسطوانيالسطح العاكس    استخدموامن الفنانين اللذين  و

منبعجاً بحيث يظهر انعكاس  ا و االولى مشوه  للوهلة، فيبدو  يث يقوم بتشكيل عمله بفورم ملتوىمتميز ح  تشكيليإسلوب    استخدم

 .فيتضح العمل بشكل مختلف وبدون تشوه و بأبعاد ونسب سليمه العاكس األسطوانيالعمل على ذلك السطح 

هورويتز   الفنان  دمج  النحت    Hurwitzكما  التقنيات  و  األكاديميبين  على  معتمداً  الحديثة،   digital  الرقميةالتكنولوجيا 

renderings  النهائيةسات  اللم  إضافة  في  ، كما إنه بدأ مؤخراً سباكه منحوتاته من البرونز والنحاس وأحياناً الجصالتنفيذ و  في 

( 17) شكل     Childhood  الطفولة عمل الفنان  يمثل  و،    ( JOBSON, CHRISTOPHER -2013 . )الزيتيةمن االلوان  

الواقع و الخط الفاصل الغير واضح بينهما  بين الخيال و  المعقدة  العالقة  التقاطالواقع فقد حاول الفنان  الخط الفاصل بين الخيال و

أكثر من عام عمل ومليارات من الحسابات، فنان عمله فى  أتم ال  .ين الخيال و الواقع فى ذهن الطفلب  العالقة يمثل هذا العمل  ف

 خليج موركامبي. وضع العمل على ساحل وخوارزمية 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catoptric
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)
https://en.wikipedia.org/wiki/Affine_transformation
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tabula_scalata
https://en.wikipedia.org/wiki/Anamorphosis
https://www.anamorphosis.it/anamorphic-artworks/?lang=en
https://www.thisiscolossal.com/author/cjobson/
https://jontyhurwitz.com/childhood/


 

 

 JAARS       jaars.jornals.ekb.egلمجلة |  © 2022 حقوق النشر

239 

 النصر منى مصطفى أحمد أبو – JAARS 2022 يونيو .5 .  العددالثالثد المجل

 

 

 

 

 الصغيرة.  العاكسةالتشكيل بالقطع    4.5

، التصويريةأو بشكل يشبه تقنيه الموزاييك    هندسيشكل بعض الفنانين أعمالهم من أسطح عاكسه صغيره مجمعه سوياً بشكل  

 التي   واالنكسارات  االنعكاساتحدوث العديد من    مختلفةالحجم بزوايا    الصغيرة  المستوية  العاكسةاألسطح    استخدامعن    وينتج

أعمال    يهندستناولت السطح العاكس بقطع صغيره مجمعه سوياً لتكوين فورم    التيأعمال الفنانين    ومنالعمل    رؤيةتؤثر على  

أران   والفنان Mathias Kiss" (1972) " ماتياس كيس  الفرنسيو الفنان   Christian Megert كريستيان ميجارت الفنان 

 Arran Gregory " (1987- ) جورجورى "
 

  
 جاليرى جون وير بنيويورك  -روبرت سميثون :15شكل  متحف فالديلفيا –رخام  –،سمكه 14شكل 

 

 

  
 2012-فوري دال كوادرو الثاني  - ستيال باتاغليا وجياني ميغليتا  ، 16شكل 

 

دمج المرايا كوسيطه الرئيسي  "    Christian Megert  كريستيان ميجارتالفنان  بدأ    الماضي،ي نهاية الخمسينيات من القرن  ف

العاكسة   التأثيرات  وإحساسه    للضوء،لتجربة  المشاهد  منظور  تتحدى  ديناميكية  فنية  ومساحات  وهمية  مبنية  بيئات  وخلق 

والالنهاية باستكشاف موضوعات  و   .باالستمرارية  لميجرت  للمرايا  المتنوعة  الخصائص  واللمعان ل  متعددةسمحت  النعكاس 

و من أعمال  ( ،  chabotfineart.com  -  2019)))    والشفافية وجوانب تجزئة الصورة وتحويل المحيط المرئي المباشر للفرد

مطلى المنفذ داخل صندوق خشبى  ( و  18)شكل    Untitledبدون عنوان  للمرايا عمله    الصغيرةميجارت التى أستخدم فيها القطع  

دى إلى  مما أللمرايا لعكس الفراغ المحيط بالعمل و المشاهد    الصغيرةحيث أستخدم القطع    حائطو معلق على الباللون األبيض  

التى كان ينتمى إليها     ZERO group الصفرمجموعه  بطريقة  و قد شكل عمله  له    نهايةال    مكانيإنشاء مساحات جديده و بعد  

المرآة ، باعتبارها مادة صناعية  أستخدم    قدو    تحلل الفضاء وتفسح المجال لعوالم أحادية اللون من المساحات الملونة  التى و  ،  

الحركى  لتحقيق ذلك   اللون و اإليهام  المرايا هى،  و خلق مجاالت جديده من  لتغيير األشكال  اوسيلة ميج  و تعد  المفضلة  رت 

طريق قصها  عن    الفنية  بتنفيذ أعمالهيقوم الفنان  حيث   .وتكسيرها ومضاعفتها إلنشاء مساحة جديدة تصل في النهاية إلى الالنهاية

 ( Christian Megert Biography, Artworks & Exhibitions | Ocula Artist)    .وتجميعها وتلوينها وتزجيجها

و قدمها بشكل خاص فى تصميم   تشكيليكوسيط    المرأةإمكانات    "Mathias Kiss "  ماتياس كيس  الفرنسيكما أدراك الفنان  

معاصر ، حيث تخرج تصميماته من الحائط ) كنحت بارز ( فتبدو وكأنها تفجر سطح الحائط لتخرج منها وكأنها قطعه من الورق 

https://ocula.com/artists/christian-megert/
https://www.anamorphosis.it/wp-content/uploads/2019/06/fuori-dal-quadro-scultura-anamorfica-gianni-miglietta-01.jpg
https://www.anamorphosis.it/wp-content/uploads/2019/06/fuori-dal-quadro-scultura-anamorfica-gianni-miglietta-00.jpg
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مجمعه سوياً    ذات شكل هندسىمن قطع مرايا صغيره    ماتياس كيس أعمالهيشكل    .للمشاهد حريه التخيلويترك الفنان  المجعد  

كأنه قطعه من النحت  يظهر العمل  للمرايا، و    العاكسةعلى األسطح    المجزأة  والصورةسحر الضوء المنعكس  يراً يعكس  محدثه تأث

" مهارات  و  يدوياً.  والمشكلة  "Bas-Reliefالبارز  الفنان  المعاصر    الصياغة يستخدم  معقد   طينظام  فى  والتجريب  وتجعد 

  . ( 19كما هو واضح فى أعماله )شكل    المتطابقةبال حدود بالنظر إلى اإلنعكاسات  على سطحه صوره الفراغ المحيط به  يتضاعف  

كما    (  kehighli –MATHIAS KISS)على السطح العاكس تؤكد على تشوه المواد الصلبه ،  االنعكاس   استمراريهحيث أن  

شخصيه المشاهد تعكس    متعددةمن خالل مرايا    الخاصةيسعى الفنان البصرى من خالل أعماله إلى مواجهه المشاهد بمعتقداته  

يحرر الفنان نفسه من جميع الرموز كما يحرر أعماله إلى و  فقط.  بسيطةللفنان هى قيم لونيه    بالنسبةوالظالل    المتعددةوأوجهها  

 المكان لتأخذ بعدها الكامل.الفضاء وتسكن 

تأخذ إبداعاته فكرة السطح ذي األوجه وتطبق هذا المفهوم  ف  " Arran Gregory أران جورجورى "الفنان    أما عن تجربه 

 يظهر هيكل العمل   .( محاكاه لشكل الحيوان مع تحليل الشكل هندسياً حيث22و  21شكل  عمله )يمثل   .على شكل الحيوانات البرية

قطعاً صغيره من وسيط تشكيلى عاكس يتم  جورجورى  فيستخدم   متعدد األضالع من خالل عكس الضوء والعناصر المحيطة

الفنان الضوء بأعماله على   تجميعها جنبًا إلى جنب بزوايا هندسية قوية وذلك بهدف إنشاء أشكال حيوانية مستقبلية، كما سلط 

 .راضالحيوانات المهددة باالنق

ليليبيث كوينكا    الفنانةفتظهر مانيكانات    Performanceوإنما دخل فى فن األداء    النحتيةالمرايا على األعمال    استخداملم يقتصر  

تماثيل ماريونت20)شكل  "    Lilibeth Cuenca Rasmussenراسموسن   قاعه    ( وكأنها  داخل  تتحرك  بالمرايا  مغطاه 

ليليبيث كوينكا راسموسن   الفنانةابتكرت  حيث  " فى ستوكهولم،  Christian Larsenفى معرض كريستيان الرسن "العرض   

Lilibeth Cuenca Rasmussen    "(1970    )  ترتدى بدل مكسوه  عباره سلسله من أربعه عارضات أزياء عاكسه    أدائيعمل

مجموعه من اإلضاءات    على العارضاتيسقط    .مختلفةويقوموا بأداء حركات  ويتحركون عبر الفضاء  شظايا المرايا  من  بفسيفساء  

تتغير وتتحرك مع حرك الجدران واألرضيات والسقف  كالتماثيل  تها،  تنعكس على  التى تظهر  الفتايات  الضوء على  إسقاط  تم 

ينتقد تلك    العالقةوفى نفس  ،  االستهالكية   النزعةالمعرض  ويمثل  ،  فى قاعه العرض  متأللئة  إضاءاتمما يخلق تأثير    المتحركة

 االستهالكية جبرنا على إدراك أجسامنا وعاداتنا يحيث يجعلنا هذا العمل نعيد النظر إلى الوراء و ، تج والمستهلكبين المن العالقة

يمكننا أن نرى أنفسنا كجزء من منظومه أكبر بكثير، حيث تبدو إنعكاسات تلك المنحوتات معقده وفوضيه أكثر    الطريقةبهذه  و

 ( Kern, Nikoline-2013) .من أى وقت مضى
 

  
نحاس ، ستانلس ستيل ، ريزن ،   -  الطفولة - جونتى هارويتز  ، 17شكل 

 2017 –مغناطيس 
- مرأه و صندوق خشبى -بدون عنوان –كريستيان ميجارت  ، 18شكل 

 1076- 1960  –سم  43×43×11
 

https://highlike.org/text/mathias-kiss-3/
http://www.christianlarsen.se/
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مرايا ذهبيه ،   –ثعلب  –، ماتياس كيس  19شكل 

 قاعده خشبيه 
 2013-ستوكهولم -كريستيان الرسن جاليرى  - ليليبيث كوينكا راسموسن،  20شكل 

 

  
 2012-مرايا –ثعلب  – أران جورجورى،  22شكل  2012-مرايا  – خرتيت – أران جورجورى،  21شكل 

 

    النتائج .6

 كالتالي:إلى أربعه اساليب تشكيليه قام بتصنيف األعمال من خاللها و هى  العاكسةقسم البحث االعمال ذات األسطح  •

 .المستوية العاكسةالتشكيل باألسطح  .1

 محدب(.   –)مقعر  المنحنية االنسيابية العاكسةالتشكيل باألسطح  .2

 صوره العمل نفسه على سطح عاكس. انعكاس .3

 الصغيرة. العاكسةالتشكيل بالقطع  .4

 . التفاعليأنواع النحت  إحدىيدخل المشاهد ضمن تكوين العمل المجسم ذو السطح العاكس لذلك يعد  •

العناصر    انعكاس ينتج عن   • إيهام    المتحركة  المحيطةصور  العاكس  العمل  يدخل ضمن عناصر   حركيعلى سطح 

 العمل. تشكيل 

  إعادة مما قد يتطلب    التشكيلي  ووسيطهبالعمل نفسه    االهتمامبالالندسكيب المحيط بالعمل بنفس قدر    االهتماميجب   •

 األحيان.بعض  فيالفراغ  صياغة

  واالنتشار   كاالنعكاس  فريدةذات خصائص    وتفاعليهقيماً جماليه   يضفيالسطح العاكس فى األعمال الفنيه    استخدامإن   •

 به. المحيطة والعناصر الفنيبين العمل  والتفاعل البصري

له   وتسمحللمشاهد    النفسي التى تعكس البعد    التفاعلية  الفنيةيعد العمل الفنى ذو السطح العاكس إحدى صور األعمال   •

 المشاهد.تشكيل العمل بما يحدثه من إسقاطات نفسيه على  بالتدخل فى



 

 

 JAARS       jaars.jornals.ekb.egلمجلة |  © 2022 حقوق النشر

242 

 النصر منى مصطفى أحمد أبو – JAARS 2022 يونيو .5 .  العددالثالثد المجل

 

 

 

 

حيث يجبر الفنان المشاهدين على مواجهه   كالنرجسية  متعددةذات السطح العاكس دالالت رمزيه نفسيه    الفنيةلألعمال   •

  العمل.المادى داخل  ووجودهمأنفسهم 

فراغ المحيط بالعمل ضمن عناصر تشكيل مختلف حيث يدخل ال  إدراكيذو السطح العاكس ذو بعد    الفنييعد العمل   •

 العمل مما يعزز قيمه الفراغ الخارجى بشكل أكبر محققاً وحده العمل الفنى .

 شريحة يكون أكثر تنوعاً نظراً لتنوع نوعيه المشاهد حيث إنه يتعامل مع    الخارجية  الفراغية العمل الفنى فى الحيزات   •

 المشاهدين.أكبر من 

طح العاكس بعد رمزى أو دينى يتحقق بعالقه العمل بالفراغ المحيط حيث يحدث تكامل بين  قد يكون لألعمال ذات الس •

  اإلدراكي   وبعدهبه فيزداد وعى المشاهد    المحيطة  المكانية  والحدودالفواصل بين العمل    ويذيبالمحيط به    والفراغالعمل  

 وسياستها.  المدينة وتراثتسليط الضوء على ثقافه  أحياناً فى ويستخدم .وبذاتهبالعالم المحيط به 

 للمشاهد.مما يزيد البعد اإلدراكى فى الوقت ذاته  ومتعددة مختلفةزوايا  رؤيةيمكنا العمل ذو السطح العاكس من  •

أخر   وبعد  افتراضيفراغ    وخلق  الخارجيفى الفراغ    البصري  االنتشارعلى    القدرةأن العمل ذو السطح العاكس له   •

 الداخلية. الفراغات  فى

الفراغى    مختلفةتشكيليه    بطبيعةيتميز العمل المجسم ذو السطح العاكس   • الغير عاكس فهو يعكس الحيز  عن العمل 

على تشكيل الفراغ بشكل كبير فيختلف التعامل مع العمل المجسم    القدرةالمحيط به ويؤثر فيه ويتأثر به حيث ان له  

 . الداخليةعنه فى الحيزات  جيالخارذو السطح العاكس فى الفراغ 

 التوصيات   .7

 يمكن ايراد بعض التوصيات: الدراسةأسفرت عنها  التيضوء النتائج  في

وايجاد حلول    التنفيذيةوالوقوف على مشكالتها    تنفيذيالمرايا كوسيط    باستيعابالتوسع فى مجال التخصص    ضرورة •

 لها.

 .المختلفة البصريتقنيات التشوه  ودراسةلتطبيق   الحديثةالتقنيات  باستخدام الدراسةالتوسع فى مجال  •

 مراجعال .8

 الكتب: 

المطابع . القاهرة،  للثقافةالمجلس األعلى  :  (الحداثةما بعد  و  الحداثة)  التشكيليةفى الفنون    الفراغ(.  2007)  عبد الغنىمحمد  صبرى  

 .1، ط األميرية
 

 االليكترونية: الصفحات والمواقع 
 

Aesthetica Magazine - Jeppe Hein: A New End, Art and the Landscape, Massachusetts 

Emilia Cazan. 2013-2017 ,The installations of Shirin Abedinirad - The re:art (thereart.ro)  
Childhood — The Art of Jonty Hurwitz موقع الفنان الرسمي 

CHRISTOPHER JOBSON,  APRIL 12 ,  2012,  Eerie Mirrored Sculptures by Rob Mulholland | 

Colossal (thisiscolossal.com) 

Christian Megert Biography, Artworks & Exhibitions | Ocula Artist 

CHRISTIAN MEGERT (chabotfineart.com) 2019  
Christian Megert “Through the Sculpture” at Galleria Allegra Ravizza, Lugano (mutualart.com) 15.06.2016 

 

CHRISTOPHER JOBSON,  APRIL 25 ,  2017,  Wild New Anamorphic Sculptures From the 

Warped Mind of Jonty Hurwitz | Colossal (thisiscolossal.com) 

CHRISTOPHER JOBSON,  MAY,17  ,  2013 ,  Mobile Mirrors: Manequins Covered in Mirror 

Shards by Lilibeth Cuenca Rasmussen | Colossal (thisiscolossal.com) 

Jim Lane , Saturday, November 7, 2015, Art Now and Then: Reflective Sculpture (art-now-and-

then.blogspot.com) 

KATE SIERZPUTOWSKI ,  OCTOBER 1,  2018,  Mirrored Figures Reflect the Natural Landscape 

and Cultural Heritage of Morecambe Bay | Colossal (thisiscolossal.com) 

Nikoline Kern Mobile Mirror: (MATHIAS KISS – highlike ) 

https://aestheticamagazine.com/jeppe-hein-new-end-art-landscape-massachusetts/
http://thereart.ro/shirin-abedinirad/
https://jontyhurwitz.com/childhood/
https://www.thisiscolossal.com/author/cjobson/
https://www.thisiscolossal.com/2012/04/eerie-mirrored-sculptures-by-rob-mulholland/
https://www.thisiscolossal.com/2012/04/eerie-mirrored-sculptures-by-rob-mulholland/
https://www.thisiscolossal.com/2012/04/eerie-mirrored-sculptures-by-rob-mulholland/
https://ocula.com/artists/christian-megert/
https://chabotfineart.com/-/artistsl-n
http://www.mutualart.com/ExternalArticle/Christian-Megert--Through-the-Sculpture-/181CE6FA5AE24255?source_page=Results
https://www.thisiscolossal.com/author/cjobson/
https://www.thisiscolossal.com/2017/04/wild-new-anamorphic-sculptures-from-the-warped-mind-of-jonty-hurwitz/
https://www.thisiscolossal.com/2017/04/wild-new-anamorphic-sculptures-from-the-warped-mind-of-jonty-hurwitz/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds
https://www.thisiscolossal.com/2017/04/wild-new-anamorphic-sculptures-from-the-warped-mind-of-jonty-hurwitz/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds
https://www.thisiscolossal.com/author/cjobson/
https://www.thisiscolossal.com/2017/04/wild-new-anamorphic-sculptures-from-the-warped-mind-of-jonty-hurwitz/
https://www.thisiscolossal.com/2013/05/mobile-mirrors-manequins-covered-in-mirror-shards-by-lilibeth-cuenca-rasmussen/
https://www.thisiscolossal.com/2013/05/mobile-mirrors-manequins-covered-in-mirror-shards-by-lilibeth-cuenca-rasmussen/
https://art-now-and-then.blogspot.com/2015/11/reflective-sculpture.html
https://art-now-and-then.blogspot.com/2015/11/reflective-sculpture.html
https://www.thisiscolossal.com/author/kate/
https://www.thisiscolossal.com/2018/10/mirrored-figures-by-rob-mulholland/
https://www.thisiscolossal.com/2018/10/mirrored-figures-by-rob-mulholland/
https://www.thisiscolossal.com/2018/10/mirrored-figures-by-rob-mulholland/
https://highlike.org/text/mathias-kiss-3/
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Jeppe Hein, Follow Me - Situations 

Kimberley Rush, DECEMBER 31,  2013,  Anish Kapoor: Mirror Stages - Canadian Art  

Pinar Noorata, Giant Fractured Sphere at the Vatican (mymodernmet.com) April 18, 2012 

Tori Campbell, , Upon Reflection: The Mirror in Contemporary Art ,Art Land,, , Top 10 Mirror Art Artists 

- Artland Magazine , 3/2022 

أغسطس    ، الطشم  أحمد  الفضاء،    2021بهيه  في  الطائر  منحوتة  في  السايكولوجي  كواليس  BIRD IN SPACE- البعد   مجلة 

www.kawalees.net 

 

 المجالت أو المقاالت المسلسلة من قواعد بيانات المكتبات: 
 (wikipedia.org) 3/2022 ,يبيديا ويك - مرآة 

   10 /3 /2022 -    (marefa.org)المعرفة -  Anamorphosis- أنامورفوسيس

  (mawdoo3.com)موضوع - انعكاس الضوء في المرايا 

  (marefa.org)المعرفة - لوحة السقف الخادعة 

 

 المجالت أو المقاالت المسلسلة من المواقع اإلليكترونية:

Xie, Siqun , January 2021, Research on the Application of Mirror Materials in Contemporary Public Art. 

Conference: The 6th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education. 

Shanghai Academy of Fine Arts, Shanghai University, Shanghai 200040, China. (PDF) Research 

on the Application of Mirror Materials in Contemporary Public Art (researchgate.net) 

https://www.situations.org.uk/projects/jeppe-hein-follow-me/
http://canadianart.ca/reviews/anish-kapoor-istanbul/
https://mymodernmet.com/author/pinar
https://mymodernmet.com/arnaldo-pomodoro-sphere-within-a-sphere/
https://magazine.artland.com/upon-reflection-the-mirror-in-contemporary-art/
https://magazine.artland.com/upon-reflection-the-mirror-in-contemporary-art/
https://www.kawalees.net/?p=70452
https://www.kawalees.net/?p=70452
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87/simplified
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87/simplified
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7
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