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 ممخص البحث 

بين الرسم مع  وىى الجمع، معروفًا برسومو الحبرية الخطية Andy Warholول وار كان الفنان أندى        
توضيحية متعددة عمى موضوع مماثل، كما يمكنو الطباعة األساسية حيث سمح لتكرار صورة وخمق الرسوم ال

ونشرت سمسمة كبيرة من كتب الفنان وارىول حيث كانت خبرتو في الفن  .ممونة أو تركيبيةأيضًا إجراء تغييرات 
وىو ما يسمى بالثقافة التجاري مع انغماسو في الثقافة الشعبية األمريكية أثرت عمى أبرز أعمالو، 

 .الجماىيرية
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Abstract: 
Warhol was known for his pictorial painting, They combine drawing with 

basic printing where it is allowed to duplicate an image and create multiple 

illustrations on a similar theme, It can also make color or synthetic changes. He 

published a large series of Warhol artist books where his experience in 

commercial art with his incongruity in American popular culture influenced his 

works, Which is called mass culture. 
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 مقدمة البحث
اإلعالنات، الصور الممتقطة لمثقافة الشعبية، والمجتمع االستيالكي، مثل إليامو من  Warhol استمد وارول

عالنات الشارع الحائطية، والرسوم الكاريكاتيرية، والموسيقى، ونجوم التميفزيون والسينما. وقد  والمجالت، وا 
استخدم بعض فناني البوب فنيم فى نقد المجتمع االستيالكي، والبعض اآلخر مثل وارول لم ينتقد أو حتى 

ا المجتمع فى ىذه الفترة؛ فعمى سبيل المثال قام ة بيذيمتدح؛ لكنو وبكل بساطة عكس صور األشياء المحيط
وارول بتصوير السمع االستيالكية مثل معمبات حساء"كامبمز"، وزجاجات الكوكا كوال، وصناديق البريممو 

حيث قام وارول بتجسيد فن البوب، وعكس بو صورة المجتمع االستيالكي وموقفو تجاه الحياة  المطاطية.
وقد أظيرت تمك الصور ين بأمريكا في صور بسيطة مباشرة،نتصف القرن العشر ولخص موضوعات موالثقافة، 

كان ىذا إن ل في عجب،الوقت يجعمنا نتساءأن الفن كان ببساطة منتجًا استيالكيًا آخر، وىو في نفس 
 (.٨٣: ٨0، ص 0۱۰٣، حازم طو حسين) ؟صحيحيًا أم ال

 مشكمة البحث
من أىم فنانى البوب فى العالم ومن أكثرىم تأثيرًا فى اإلتجاىات ما بعد  Andy Warholى وارول أند

الحداثية إال أنو لوحظ عدم االىتمام بو فى التدريس بالتعميم العربى والمصرى خاصة، فكان من الباحث أن 
 اليبمن أساليبو وتقنياتو فى التدريس وعميو يجب الوقوف عمى ىذه األس يبحث فى مدى إمكانية االستفادة

 والتقنيات بالتفصيل. وبالتالى تتمخص مشكمة البحث في اآلتي: 
 ؟ ول والتى ميزتو عن باقى الفنانينماىى األساليب والتقنيات الخاصة بالفنان أندى وار 

 فروض البحث:
أن ىناك أساليب تعبيرية خاصة بالفنان أندى وارول تميزه عن سائر الفنانين من حيث تنوعو فى أعمالو  -1

 الفنية 
"ورق المجالت تخدمو المساإلستفادة من الخامات أن ىناك تقنيات مميزة خاصة بالفنان من خالل  -0

تكرار الشكل عمى خمفيات متنوعة"  االستنسل المفرغ  القص والمصق )الكوالج(  والبوسترات الممونة 
  لمحصول عمى مالمس تعبيرية مختمفة لسطح الموحة. 

 أىداف البحث:
من خالل أعمالو والكتابات التى  Andy Warholلموصول ألساليب وتقنيات الفنان أندى وارولييدف البحث 
 تناولت أعمالو.
 أىمية البحث:

 إثراء الفن التعبيري بالمعالجات التقنية المممسية من خالل استخدام األلوان والخامات المختمفة.
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  حدود البحث:
 أساليب وتقنيات الفنان "أندى وارول" اقتصرت حدود البحث عمى االطار النظرى لدراسة

 منيج البحث
 يعتمد البحث عمى اإلطار النظري ويشمل اآلتى:

 تحميمية ألساليب وتقنيات الفنان "أندى وارول" والتى تتمثل فى النواحى التاليو: دراسة  
تقنية الطباعة  ،وأسموب التكرار فى الصور التكوين العام فى الموحو -واإلتجاه الفنى لمموضوعاتالرؤية الفنية 

الصورة الفوتوغرافية ستخدام إ ،أنماط التكرار وعالقتيا بالتصميمات المطبوعة باالستنسل، بالشاشة الحريرية
 .جياز عرض الصور المعتمةاستخدام  ،فى الموحات

 تجاه الفنى:واإل  لمموضوعاتالرؤية الفنية  
بالرغم من أن فنانى البوب لم يكونوا جماعة فنية رسمية، كان ىدفيم تقديم فن لمجميع فقد استخدموا        

موضوعات مألوفة ومعروفة من الحياة اليومية العادية، مثل صور المنتجات ذات الماركات المسجمة 
 .(٨٣، ص 0۱۰٣، حازم طو حسين)المشيورة، وفوتوغرافيا من الصحف التى كان يستخدميا وارول

وقد القت ىذه الفكرة نجاحًا سريعًا فقوبمت المعارض األولية لفن البوب باستجابات متحمسة من       
حتى لو كانت معانى األعمال الفنية غالبًا الجميور، وشعر الناس بأنيم قادرون عمى فيم الفنون التشكيمية، 

البوب بمثابة رد فعل لمتجريدية التعبيرية، التى كانت غير واضحة عن عمد، وألسباب كثيرة ومتعددة كان فن 
األمريكية خالل الفترة من أواخر األربعينيات وحتى بداية الخمسينيات من القرن   تسيطر عمى ساحة الفنون

 .(٨٣، ص 0۱۰٣، حازم طو حسين) العشرين
الفنان العاطفية مع مشاىدى  والتعبيرية التجريدية ىى اتجاه فنى "مازال معاصرًا"، تتواصل بيا حالة      

األعمال، عن طريق صور تعبيرية مميئة بعالمات تجريدية أو مجردة من األشكال الواقعية، مثل ضربات فرشاة 
(، و"روبرت ۰۹٥٦ ۰۹۰0قوية، وخطوط، وألوان، وقد صور بيذا األسموب فنانون مثل "جاكسون بموك" )

غير ريشينبرج أفكاره، وبدأ في تصوير أشكال واقعية مثل وخالل الخمسينيات . (۰()صورة ۰۹0٥)ريشينبرج" 
 .، والمراوح الكيربية، وأجيزة الراديو، بنفس أسموب فناني البوب(0)صورةزجاجات الكوكا كوال

كرد فعل برفض أسموب المدرسة التعبيرية وأثناء محاوالتيم البتكار "فن لمجميع"، قام فنانو البوب الشبان       
كانوا ضد صعوبة وغموض ىذا االتجاه الفنى في التعبير، واستخدموا عن قصد فنيم فى التعبير  التجريدية، فقد

عن أفكارىم الشخصية والمشاعر الداخمية، واستبدلوا األفكار الجادة لمتعبيرية التجريدية بمقطات من واقع 
بشرية فى لوحاتيم، صور فنانو المجتمع االستيالكى. فمثاًل؛ بداًل من التفكير في كيفية تقديم فكرة الروح ال

 وسالل التسوق والفيشار بداًل من  "، بداًل من تصوير مواضيع عن الغضب والخوف،البوب "اليوت دوجز
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 .(٨٣، ص 0۱۰٣، حازم طو حسين)تصوير المشاعر اإلنسانية
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (،۱)ص٘سج 

فٞٔ اىرص٘ٝش، ٗاىَْس٘خاخ، ، ٗقذ اسرخذً ۱1٥1"، ىيفْاُ سٗتشخ سٝشْثٞشج، ٦٦"ٍشٖذ ٍضدٗج سقٌ 

 .(3٣، ص ٢۱۱٣، حاصً طٔ حسِٞ) ٗاىطثاعح

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٢)ص٘سج 

،إعالُ ىن٘ما م٘ال، تاىخَسْٞٞاخ ٍِ اىقشُ اىعششِٝ. ٝسٖو اىرعشف عيٚ شعاس اىَْرح أعيٚ اإلعالُ ٍِ اىٕ٘يح 

، حاصً طٔ حسِٞ) اىث٘ب آّزاكاألٗىٚ، ٗماّد ٍثو ٕزٓ اىَاسماخ اىرداسٝح، اىَسديح، ٍثٞشج خذاً ىفْاّٜ 

 (.3٣، ص ٢۱۱٣

 



 دساسح أساىٞة ٗذقْٞاخ اىفْاُ أّذٙ ٗاسٕ٘ه
 حشاص عيٜ ٍسعذ ْٕاء. د.ً.أ، اىذِٝ صِٝ عَش احَذ عيٚ.د.ً.أ، اىعاصٜ اىسٞذ اىسٞذ أساٍح.د.أاعذاد / 

 ساسٓ عثذ اىعاه عثذ اىعاه ٍصطفٚأ.            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يونيو  -العدد الثانى عشر  –مجمة التربية النوعية 
169 

 التكوين العام فى الموحو وأسموب التكرار فى الصور
لقد سرى الممل في أعمال وارول الفنية ذات الفتنة الرائعة إلسيابو في التجريد ألقصى الحدود، مع        

احتفاظو بعنصر اإلىتمام والتشويق، حتى بدأ الفنان وارول اتخاذ ايقاع جديد، ورسم نماذج جديدة، ففي عام 
ساعة واىتمامات العامة متأثرًا بدأ وارول في رسم لوحاتو ذات الطابع المصفوف متطرقًا لموضوعات ال ۰۹٦0

باإليقاع المتكرر لإلعالن ومستخدمًا طباعة الشاشة الحريرية التى تعد أقل تكمفة وأكثر إنتاجًا لموحة الواحدة، 
ففي بورتريياتو ورسومو لمشخصيات والعالمات التجارية نمحظ التكرار الذى كان يقصده في الطباعة لصور 

صور التى بات تكرارىا مبتذاًل ومريعًا ىو ما يحولو وارول إلى موضوع، إذ يمتص تتكرر في وسائل اإلعالم، فال
الممل من تمقي ىذه الصورة وترغمنا عمى التركيز بإمعان فى التغيرات الدقيقة الحادثة من تغير أوضاعيا 

 الخاصة. وكثافتيا وتفاصيميا 
ور، إذ يختمف ىذا المون الطارئ من عمل وكان يضيف وارول أحيانًا بعض األلوان عمى سطوح ىذه الص      

إلى آخر، بل من نسخة إلى أخرى، فالتعديل الوحيد الذى يجريو ىو إضافة لون صناعى قاسى، والتكرار 
، ص ص  022٧، عمي زين الدين) والمون ىي وسائل الخواء المعنوى والجمالي الذى تم إحداثو عن قصد

٦0٦: ٥0٦). 
، توفيت نجمة األفالم "مارلين مونرو" وفي نياية ىذا العام صور ليا وارول ثالثة ۰۹٦0وفي أغسطس        

. وقد قام وارول بعدة ۰۹٥٣وعشرين صورة فوتوغرافية معتمدًا عمى مشاىدىا الشييرة في فيمميا "الطوفان"، 
ووراءىا خمفيات بالمون الذىبي أو البرتقالي  ،(٣)صورةوط األلوان المختمفة لتصوير مونروتجارب مستخدمًا خط

أو القرمزي، ومستخدمًا المون األزرق أو األخضر أو القرمزي لظل العين، وسيمت لو الصور الفوتوغرافية من 
 .الشاشة الحريرية أن يجرى كل ىذه التغييرات

فى منياتن بنيويورك، ، قدم عرضو المنفرد والمتميز بصالة العرض الدائمة ۰۹٦0وفي نوفمبر عام       
مشيورًا. أندى وارول كل الجميور والنقاد وقد أحب الناس عممو، وبعد ليمة واحدة تقريبًا أصبح وحاز إعجاب 

، وأوراق الدوالر النقدية، (٤)صورةالعرض صورًا لزجاجات الكوكا كوال، وعمب حساء كامبمز وقدم وارول من خالل
 .(٨٨، ص 0۱۰٣، حسينحازم )وأيضًا لوحاتو لمارلين مونرو

مثمما رسم قنينة "الكوكا كوال" أو قنينة "بيرييو" أو وجو "ماو تسي تونغ"، مارلين مثمما رسم وارول       
الوجوه ىنا مجردة من بعدىا اإلنساني ، مدفوعة نحو اتجاه آخر يحيميا إلى سمعة، سمعة تستيوي الجماىير 

جذبيا  فيقبمون عمييا بنيم. في ىذا السياق تصبح مارلين مادة استيالكية ورىينة النسق االستيالكي الذي
 .(021٤، زيباوي أوراس) تظن أنيا ىي التي تستعممونحوه، واستعمميا إلى أقصى حد فى حين كانت 
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 (٣)ص٘سج 

ٍسرخذٍاً خط٘ط األى٘اُ اىَخريفح  قاً ٗاسٗه تعذج ذداسبى٘حح "ٍاسىِٞ"، تأى٘اُ ٗخيفٞاخ ٍخريفح، حٞث 

ىرص٘ٝش ٍّ٘شٗ ٗٗساءٕا خيفٞاخ تاىيُ٘ اىزٕثٚ أٗ اىثشذقاىٚ أٗ اىقشٍضٙ، ٍٗسرخذٍاً اىيُ٘ األصسق أٗ األخضش 

-http://www.josephklevenefineartltd.com/artists/andy-warhol/andy)أٗ اىقشٍضٙ ىظو اىعِٞ

warhol-marilyn-set.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٤)ص٘سج 

، عيٚ قَاش فٚ ۱1٦٢ّٞ٘ٝ٘سك،  ، ٍرحف اىفِ اىحذٝث،"عية حساء ماٍثيض" ىيفْاُ أّذٙ ٗاسٗه ى٘حح

 (.http://midan.aljazeera.net، ٢۱۱3، ْٕذ ٍسعذ) (سٌ ٤۱× سٌ  ٥۱ت٘صح ) ۱٦×  ٢۱ٍساحح 
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 تقنية الطباعة بالشاشة الحريرية
"، من أقدم أساليب الطباعة Silk Screen"السيمك سكرين  بتعتبر الطباعة الحريرية أو ما يعرف       

ىى تختمف عن الطباعة وسميت "بالحريرية" نسبة إلى قماش الحرير الذى يستخدم في عممية الطبع، و 
"الحرارية" فيذا نوع آخر مختمف نسبة إلى الحرارة حيث تتم عممية الطبع فييا بما يسمى "الكبس الحراري" غير 

 يتناولون موضوع "السيمك سكرين" يخمطون بين المسمين ظنًا منيم بأنو نوع طباعي واحدأن كثير ممن 
 .(https://alzaheer.wordpress.com، 022٩، مدونة الزاىر)

ومفيوم الشاشة الحريرية عبارة عن نسيج مسامي مشدود عمى إطار من الخشب أو من المعدن ويعامل       
ة لمرور المون الممونة من خالليا إلى السطح المراد طباعتو، فتوحمختمفة بحيث تنزل مساحات م بطرق

ت األخرى مغمقة تمنع تسرب المون، وذلك طبقًا لمتصميم المراد تنفيذه عن طريق وجود مادة حساسة والمسافا
 لمسام الشبكة النسجية في المساحات غير الطباعية التي ال تمثل التصميم حيث تمر المادة الممونة منمغمقة 

 .(021٤، الرحمن عبد أميمة مرسي، مدحت) خالل النسيج المسامي باستخدام مسطرة الطباعة
" من طرق الطباعة اليدوية واآللية في الوقت Silk Screenوتعد طريقة الطباعة بالشاشة الحريرية "      

م ظيرت الطباعة ۰۹۰٨بأسموب االستنسل، وفى عام  نفسو، وما ىى إال الطريقة المتطورة المتقدمة لمطباعة
بالشاشة الحريرية، واستخدمت معيا طرق المناعة بالممو أو بالصب المباشر بطالء يمنع عجينة الطباعة من 

من خالل ثقوب قطعة الحرير األورجنزا المشدودة عمى اإلطار  النفاذ إال في األماكن الخاصة بالتصميم
 الخشبي.

فى زخرفة منسوجاتيم، وخرجت أول أصول فنية الستخدام استخدموىا وقد ابتكر تمك الطريقة اليابانيون، و      
ألمانيا فى استخدام تمك م، تبعتيا كل من سويسرا و ۰٨٥۱ىذه الطريقة من مدينة ليون فى فرنسا عام 

م، حيث ۰۹۱۱الطريقة، وبداية محاوالت كل من إنجمترا والواليات المتحدة لوضع قواعد لمطباعة يؤرخ ليا بعام 
م بدأت كل ۰۹0٦وبدأت تتقدم فى إتجاه اإلنتاج الصناعى، وفي عام  م،۰۹0۱أثمرت تمك المحاوالت في عام 

نجمترا والواليات المتحدة في إنتاج المنسوجات المنفذة بتمك الطريقة تجارياً   منى) من فرنسا وسويسرا وألمانيا وا 
 .(٦، ص 021٦، محمد

 ل التعميمىتقنيات الشاشة الحريرية فى المجا
يعد مجال الطباعة بالشاشة الحريرية أحد المجاالت اليامة لمدراسات العممية ويسمح فن الطباعة بما       

تجاىات وميول الممارس  يحتويو من ميارات بالدراسة من مصادر مختمفة من الطبيعة والتراث الفنى تتفق وا 
بالميارات الخاصة بالتصميم وأسسو وعناصر التشكيل لمفن ومن خاللو ترتبط الطباعة بالشاشة الحريرية 

 والوحدة وغيرىا من القيم الجمالية  الفنى من خط، لون، مساحة، مممس، توضع فى إطار من التنفيذ واإليقاع



 دساسح أساىٞة ٗذقْٞاخ اىفْاُ أّذٙ ٗاسٕ٘ه
 حشاص عيٜ ٍسعذ ْٕاء. د.ً.أ، اىذِٝ صِٝ عَش احَذ عيٚ.د.ً.أ، اىعاصٜ اىسٞذ اىسٞذ أساٍح.د.أاعذاد / 

 ساسٓ عثذ اىعاه عثذ اىعاه ٍصطفٚأ.            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يونيو  -العدد الثانى عشر  –مجمة التربية النوعية 
172 

 باإلضافة إلى التقنيات الخاصة بالطباعة بالشاشة الحريرية.
متغيرات المونية والمممسية وتساعد فى تركيب فالشاشة الحريرية ليا مميزات خاصة تسيم فى تنظيم ال      

العالقات المتبادلة فيما بينيا من ناحية وأيضًا تقدم إمكانات تقنية وخبرة لمتغيير من خصائص كاًل من المون 
والمممس فى يسر وسيولة من ناحية أخرى، كما أنيا تتيح المرونة لمممارسة والتجريب بال حدود فى 

تخدم الطباعة عمى كافة السطوح الطباعية المختمفة الخصائص باإلضافة إلى تقبميا المعالجات التعميمية وتس
 .(1٧، ص 021٦، محمد منى) أى وسائط لونية لمطباعة بيا

 المطبوعة باإلستنسل أنماط التكرار وعالقتيا بالتصميمات
ضرورة إلحداث نوع من يعد التكرار من العوامل األساسية واليامة فى بناء العمل الفنى من حيث كونو      

ان وارول وتناوليا في وسيمة تعبيرية خاصة بروية الفن الترابط والوحدة بين عناصر العمل الفنى، كما أنو
أىميتو فى مجال الطباعة اليدوية بأساليبيا المتعددة ولمتكرار  ،(٥)صورة لوحاتو حسب فكرة الموضوع

من عناصر التشكيل لتصميمات الطباعة، وذلك من منطمق واستخداماتيا المتنوعة حيث يعتبر عنصرًا أساسيًا 
 إعتمادىا عمى تكرار وحدة تصميم )مفردة تشكيمية( أو أكثر.

وقد تكون العناصر داخل العمل الفنى "آدمية، أو حيوانية، أو نباتية" أو تكون ىندسية كالمربع         
يحدث  تباينة وفى كل حالة من تمك الحاالتوالمثمث، كما يتضمن العمل الفني مجموعة لونية متوافقة أو م

خالل أحد عناصر التصميم، فيو كذلك مرتبط بأسسو إذ يمثل التكرار نوع من  من التكرار. وكما يتم التكرار
أنواع اإليقاع الذى يقوم عمى تنظيم أو ترتيب فكرة معينة بشكل ثابت أو منتظم ويتم ذلك فى وجود عنصرى 

يضيفا لمعمل الفنى نوعًا من الثراء. ويحدث التنوع بصور متعددة، فعن طريق وضع التغير والتنوع المذين 
المفردة إتجاه حركتيا، التغيير فى المساحة عن طريق التكبير والتصغير، أو تغير المون، أو تغير إتجاىات 

وتبعده عن  الضوء عمى األشكال مما يؤدى إلى ظيور نظم متجددة تضفي عمى العمل الفنى نوع من الدينامية
 .(12: ٦، ص ص 021٦، محمد منى) الرتابة والثبات

 ماىية طباعة اإلستنسل
ىى طباعة التفريغ، وتعد من أبسط وأقدم طرق الطباعة اليدوية المستخدمة فى طباعة المنسوجات، كما      

حيث أنيا وسيمة تعتبر من أبسط الطرق الطباعية فى مجال الفن الذى يسيم فى تنمية العممية اإلبتكارية من 
لطباعة التصميمات باأللوان وىى عبارة عن تفريغات فى ألواح معدنية أو ورق مقوى رقيق، أو ألواح من 
البالستيك، وتتم ىذه التفريغات بطريقة تسمح لأللوان بالنفاذ من خالليا لطباعة المساحات المراد طباعتيا. 

لوحدة عمى أوراق الرسم ثم نقميا عمى أفرخ اإلستنسل ويتم تفريغ ورق اإلستنسل من خالل رسم األشكال أو ا
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وتفرغ مع ترك إطار حول الشكل بعرض ال يقل عن خمسة سنتيمتر من كل جانب حتى يمنع إنتشار المون 
 .خارج التصميم الطباعى

 وبما أن اإلبداع فى مجال الطباعة اليدوية يرتبط بإمكانية كل إسموب طباعى، فإن إسموب اإلستنسل       
يتميز بقيم فنية تختمف تمامًا عن بقية األساليب الطباعية وذلك بتميزه بالعديد من المجاالت اإلبداعية التى 

 والتجريب، حيث يرتبط إسموب اإلستنسل بتحقيق التجسيم، التراكب، الشفافية، التداخل...إلخ تتيح فرص البحث
 .(٣، ص 021٦، محمد منى)

فى التحول عن التكرار المنتظم المتالحم الذى صاحب التصميمات  وتتصف ىذه المراحل بالبدء       
المطبوعة فى ذلك الوقت والذى كان يبعث الممل فى نفوس الطالب لما بو من رتابة، وقد تم كسر عامل الرتابة 
بعدة إتجاىات منيا التنوع فى مسطحات الوحدة المطبوعة حيث تم الخروج عن الشكل التقميدى لموحدة 

داخل مستطيل والتنوع فى طرق تكرارىا، ثم توالت التطورات ليذا األسموب، وقد أدى التجريب المكثف المحددة 
إلى تكشف إمكانات عديدة إلسموب اإلستنسل من خالل إستخدام المسطح الغير منتظم الحدود لموحدة الطباعية 

الطباعية، وتحقيق قيم لونية تتعمق مما نتج عنو عالقات متجددة لنظم التكرار، كذلك إستخدام التراكب لموحدة 
 .بالشفافية واإلعتام واإلتجاه نحو تأكيد اإلحساس بالتجسيم أو العمق

تعتبر المواد الممونة فى الطباعة ىى الوسيط الذى ينقل التصميم المفرغ عمى السطح الطباعى كما أنيا        
 ،(٦)صورة ة بورتريو الشخصيوارول" في لوحا تناوليا الفنان "كم تكسب السطوح المتنوعة مظاىرىا المونية

وىى صبغات البجمنت الممونة لألقمشة وكذالك األلوان األكريميكية وعبوات األلوان ذات اليواء المضغوط، 
وكذالك ألوان الجواش أو األقالم الدىنية، أو أحبار طبع الممصقات الورقية، ويستعمل كل نوع من األلوان تبعًا 

طباعتو، ففى طباعة الممصقات والطباعة عمى الورق تستخدم ألوان الجواش أو األقالم الدىنية لمسطح المراد 
أو أحبار طبع الممصقات، أو عبوات األلوان ذات اليواء المضغوط "اإلسبراى" وتستخدم األلوان اإلكريميكية فى 

 .الطباعة عمى سطوح األخشاب والجمود
أصباغ المنسوجات المجيزة مثل صبغات البجمنت واأللوان ذات  وبالنسبة لمطباعة عمى األقمشة تستخدم 

اليواء المضغوط، وىذه األلوان يوجد منيا أنواع خاصة باألقمشة. ويستعان فى عممية الطبع بمدقات مختمفة 
، مع مراعاة درجة المقاسات، ويستعاض عنيا بقطع من اإلسفنج التى تساعد فى إعطاء مالمس مختمفة

 منى) الطباعة فيياإلى المناطق غير المرغوب تتسبب السيولة الزائدة فى تسرب األلوان  ال سيولة المون حتى
 .(12: ٣، ص ص 021٦، محمد
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 (٥)ص٘سج 

. ماّد ذعشض تصاىح عشض دائَح، Andy Warhol ،۱1٦٢ى٘حح "صخاخاخ م٘مام٘ال خضشاء"، آّذٙ ٗاسٗه 

ٗاحذج، ٍثو صخاخح اىن٘ما م٘ال اىنالسٞنٞح ْٕا، أُ ذسرخذً إلّراج عَو ٍشئٚ ٍثٞش ، ٗفٖٞا ذظٖش قذسج ص٘سج ۱1٦٢

 .(33، ص ٢۱۱٣، حاصً حسِٞ) ىٖزٓ اىذسخح
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (٦)ص٘سج 

 (۱۱1، ص ٢۱۱٣، حاصً حسِٞ)۱13٦ى٘حح "اىث٘سذشٝٔ اىشخصٚ"،  
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 وارول واستخدامو لمصورة الفوتوغرافية
الفوتوغرافية أحد العناصر الفنية المستخدمة لمتأثير عمى المشاىد باعتبارىا مصدر وتعتبر الصورة        

بصرى لألشياء الموجودة فى عصر تنتشر فيو الطباعة والنسخ عمى مدى أوسع فدخمت فى بناء الموحة لتكرار 
م نسخة عن تفاصيل مستمدة من الحياه اليومية مما يعطى إنطباعًا بواقعية الفن بشكل مفرط، وىدفو تقدي

الواقع، كما أنيا وسيمة إتصال ىامة ولقد إستخدم ىذا الوسيط حيث كان أكثر تأثيرًا فى أعمالو بالمجتمع 
 التكنولوجى.

كفنان من فنانى الواقعية األمريكية الجديدة والذى اعتمدت معظم أعمالو عمى الصور والفنان وارول       
، والممصقات الدعائية واألفالم السينمائية، وكان إستخدامو لمصور الفوتوغرافية المستمدة من المجالت اليومية

الفوتوغرافية يعتمد إعتمادًا كميًا عمى إختياره لموضوع الصورة، فال بد أن تكون ذات داللة إجتماعية مؤثرة عمى 
 .(٦0٣ص  ،022٧، عمي زين الدين) الشعور الجمعي

مكانة في إعالء شأن مستنسخاتو الصورية اذ يجري أحيانًا  فقد حققت الميارات الفنية الفائقة لوارول      
"السورث كيمي" وىذا يعني اإلشارة إلى التحسينات التقنية التى أضافيا وارول م مقارنتيا بالتركيبات الدقيقة 

ى بخبرتو وموىبتو، فقد أضاف صورًا فوتوغرافية إلى أعمالو، بنقميا إلى القماش مفردة ومتكررة، وغالبًا ما نر 
أن ىذه الصور لشخصيات معروفة سواء النجوم في التمثيل والفن كمونرو وبريسمي وتايمور وغيرىم من 
الشخصيات العامة مثل جاكى كينيدي ووارول نفسو وبعض صور المجرمين، وكان يضع صورًا مرعبة أحيانًا 

، عمي زين الدين) وغيرىا ، وأيضًا صور الحيوانات والزىور(۷)صورة كالكرسي الكيربائي، وحوادث السيارات
  .(٦0٣ص  ،022٧

  كونو آلو انتقاد الفنانون والنقاد لمفنان وارول
لقد انتقد الفنانون والنقاد، الفنان وارول في األيام األولى لفن البوب، لقولو إنو يتمنى أن يصبح آلة،       

والتحول نحو اآللية في الفن من وجو حيث أساء المجتمع فيم ىذا التعبير، وذلك لتيديده القيم الراسخة لمفن 
 عن ذلك: نظرىم. حيث قال وارول

"إن السبب الذي يجعمني أرسم بيذه الطريقة ىو اننى أريد أن أكون آلة كل ما أفعمو أو أنجزه ىو بطريقة      
اآللة، انو لرائع أن يكون الجميع متشابيون ففي المستقبل سيكون كل الناس مشيورين لمدة خمس عشرة 

 .(http://www.alsabaah.com/20040314/Art/1.htm) دقيقة"
    لموقفو إزاء ذلك بالتحديد كما قال: وكان تفسير وارول

"إنى أرى فى مقدور أى إنسان إنجاز لوحاتى نيابة عنى، وأعتقد بأنو سيصبح أمرًا عظيمًا، تصدى الجماىير، 
، كى ال يتبين ألحد أيًا من الموحات من إنجازى، أو واإلىتمام باستخدام الطباعة بأسموب "الشاشة الحريرية"
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لشخص آخر"، كما تنبأ بقولو: "سوف يفكر أى شخص ذات يوم ما يود الجميع التفكير فيو، وبعدئذ ربما يفكر 
 .(٤0٥ ص، 0221، حمزة محمد )كل فرد عمى حد سواء"

فى البداية يرسل إلى مصنع متخصص في طباعة الشاشة الحريرية لتحويل لوحاتو إلى  فقد كان وارول       
التواالت واألسطح التى يستغميا بعد ذلك فمثاًل: تم ذلك في مجموعة "ستنسل" يتم طباعتو عمى العديد من 

ممتمئة  زجاجات المشروبات الغازية، ثم دىن التوال بالمون البني في مساحة معينة فظيرت الزجاجات بين
إلى تكبير الصور الفوتوغرافية وطباعتيا بالشاشة الحريرية  1٩٦0وشبة فارغة، ثم تحول بعد ذلك في عام 

  فظيرت لوحات مثل: مارلين، ماو، كيندي .. وغيرىم من األفراد الذين اىتم بيم العامة في تمك اآلونة.
ي نقل الصور الفوتوغرافية عمى نوع من ثم أصبحت طريقتو ىذه أكثر تعقيدًا حيث تتم أول خطوة وى      

األفالم الشفافة، ثم تنقل عمى السطح المبمل بالمادة الحساسة، ثم يعرضيا لضوء شديد مع مالصقة الصورة 
عمى الشاسيو، وعند جفاف الشاسيو تكون الصورة مكونو من نقاط دقيقة توضح درجات الغامق والفاتح في 

بل الطباعة أو بعدىا، فتظير كما لو كانت كوالج، ويتساءل البعض: إذًا ما الموحة، والمصور إما يضع ألوانو ق
 John)دور المصور في كل ىذا؟ وتأتي اإلجابة في اختياره لممنظر أو المقطو ثم تطبيقو لمون وتركيبو لمتكوين

Kissick, 1993, P. 426). 
  وطريقة تنفيذ الصور الشخصية  وارول
       وكما يوضح المصور طريقة عممو قائاًل:        

" أبدأ في وضع المون كما لو كنت أضع مساحيق الزينة لمشخصية التي أمامي فأعمل عمى تمخيص مالمحيا 
ثم أقوم بعمل خمسة ادوار، أعمم أنني ال يجب أن أفعل ذلك ويتم في خطوة واحدة، ولكن المصور الناجح يمتقط 

ولكنني آخذ العديد من المقطات ألنيا جميعًا  -فأنت ال تعمم أييم األجود -توغرافيةاثنين أو ثالث لقطات فو 
تكون شيء متكامل، فكثير من األشخاص يرىقونني عند تصويرىم أو العديد من المشاىد تكون مؤلمة ولكن 

ة ثم نقميا عمى تكبير ىذه المقطات وتحويميا إلى طريقة الطباعة بالشاشة الحريري يجب أن أسجميا ثم أعمل
  عمى التوال".

فيو بذلك مصور فوتوغرافي وحفار وجرافيكي طباعة ومصور، أما تحضير السطح بالنسبة لو يكون       
التوال جاىز ويرسم فوقو إما "بالفرشاة أو الرول"، كما أنو كان ال يوقع عمى أعمالو ولكنو يمصق قطعة 

 .(Carter Ratcliff, 1980, P. 7, 114) مطاطية مطبوع عمييا اسمو
 الفنان وارول فى لوحاتو:الفوتوغرافية التى تناوليا  ةلمصور  تحميل المضمون

استخدم الفنان مصدر بصرى من المجالت والصحف اليومية وشاشات السينما والتميفزيون، رغم        
اختالف ىذه الوسائل اإلعالمية فى مادتيا الفنية، وكان اعتماد الفنان عمى صور شخصية لمارلين مونرو 
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ة الواقعية في كل وسائل حيث تمثل رمزًا إجتماعيًا أحدث نوعًا من العالقة بين إدراك المشاىد والرؤية العياني
 اإلعالم، وىو ما كان يبحث عنو فنانى البوب.

كما كانت العالقة التبادلية بين مجموعة الصور الممونة واألخرى باألبيض واألسود تؤكد المضمون       
صورة مكررة لوجو  ٥2الخاص بفكرة المتناقضات في المجتمع، كما أحدث التكثيف العددى والذى تحدد فى 

 صدمة قوية ومؤثرة عمى المشاىد أكثر من استخدام صورة واحدة. ،(٨)صورة لين مونرو""مار 
حيث نجح الفنان في التعبير عن نوع من النقد الماىر من خالل العالقة التبادلية بين مجموعة من       

لمتشويو الحادث  الصور باألبيض واألسود واألخرى الممونة، والذى يؤكده اإلختالف في الدرجات المونية، وكان
لبعض الطبعات السوداء في الموحة اليمنى والستخدام تقنية التكرار والتى أحدثت نوعًا من التركيز عمى إدراك 

 ،022٧، عمي زين الدين) المشاىد، إرتباط بالمفيوم الفمسفى الخاص بفكرة إستيجان أسطورة البطل الشعبى
 .(٦٣٣، ٦٣2ص 

وارول بالمدينة الذى يوجد بو االستوديو مزدحمًا ومزعجًا جدًا ومستحياًل ، أصبح منزل 1٩٦٣وفى عام       
شرقًا، وقد عين الشاعر الصغير "جيرارد ماالنجا"  ٨٧العمل بو، وفى يونيو نقل مرسمو إلى مقر بعنوان شارع 

رقًا؛ ومن ثم ش ٤٧فى شارع  0٣1مساعدًا لو ومديرًا ألعمالو. وفى العام التالى، انتقل ثانية إلى منزل برقم 
المساعدين المتحمسين، وتضمنت مجموعة  فقد أصبح الدور العموى الذى استأجره مسكنًا ومعماًل لمجموعة

العمل مع وارول فنانين وشعراء وتالميذ وصانعى أفالم، فقد كانوا جميعًا يتبادلون األفكار خالقين جوًا مثيرًا 
عة وكل مراحل إنتاج تصميمات وارول، وصار الطابق وخصبًا لمعمل، وعدد منيم كانوا مسئولين عن الطبا

 .العموى بطبيعة الحال معروفًا بالمصنع
وبطرق شتى كان المصنع يشبو معامل وورش عمل فنانى عصر النيضة، مع وارول الذى كان        

ر األماكن يرأسيم، وأصبح ىذا المكان بؤرة مشاىد البوب الفنية السريعة لوارول، وبعد فترة قميمة أصبح أكث
شيرة فى نيويورك. وكان بالمصنع مصورون فوتوغرافيون نشروا أحداثًا مثيرة حدثت فى االستديو، وأصبح 
المصور "بيمى" كبير عمال المصنع؛ وقد قام بتزيين الدور العموى من الداخل برسومات معدنية فضية، ونقوش 

 .(٩٤، ص 0۱۰٣، حازم حسين) األلومونيوم، وركب أجيزة لمصوت واإلضاءة
كان المصنع مسايرًا جدًا لمموضة بين الشباب، واكتسب شيرتو باألحداث الغريبة والحفالت المفرطة        

بالرغم من تصريح أقرب صديق لوارول بأن ذلك كان مجرد وسيمة لمدعاية لنفسو، ونتيجة لذلك فقد أصبح 
المجتمع المبدع، وقد اختمط المشيورون مع المصنع مكانًا اللتقاء كثير ممن يريدون أن يكونوا جزءًا من 

، ص 0۱۰٣، حازم حسين) الشعراء والمصورين الفوتوغرافيين، والموسيقيين، وعارضى األزياء، والجامعيين
٩٥). 
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 (1)ص٘سج 

 .۱1٦٣"، ٢ى٘حح "اىناسثح اىخضشاء سقٌ 

 ٍقرْٞاخ ت٘سشراِٝ.سٌ،  ٦،٥3   ٢،1٦أى٘اُ أمشٝيٞل ٗأحثاس سٞيل سنشِٝ عو قَاش، 

 اسرخذً ٗاسٗه ص٘س اىرصادٍاخ اىضخَح اىرٚ ذسثة اىفضع ىيْاط، ٗاىرٚ ّرٞدح ىحذٗثٖا اىَرنشس قذ ال ذصذٌٍٖ أٗ ذفضعٌٖ تعذ رىل

 .(1٣، ص ٢۱۱٣، حاصً حسِٞ)

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (3)ص٘سج 

 سٌ ۱٤٥× ٢۱3، أمشٝيٞل ٗطثاعح تاىشاشح اىحشٝشٝح، ۱1٦٢اىفْاُ أّذٛ ٗاسٗه ، عَو تاسٌ "ص٘سج ٍضدٗخح ىَاسىِٞ ٍّ٘شٗ "،  

(Judith Collins, John Welchman, w.d, p 164.) 
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 وارول واستخدامو جياز عرض الصور المعتمة
المعتمة" لنقل الصور التى يريد تسجيميا  األولى كان يستخدم جياز عرض "الصور ففي لوحات وارول      

عمى التوال المعد المشدود ثم ينقل بقمم رصاص فيعيد رسم الخط الخارجي الذي يحدده في الخطوات التالية 
بخامة الزيت والفرشاة العريضة تاركًا المساحات التي بينيا بدون لون، وىذه الطريقة تعد آلية ولكنو يستخدم 

 بارز، وأحيانًا أخرى تظير بعض النقط عمى التوال فتختفي حدة اآللية السابق ذكرىالون سميك فيظير مممس 
 .(٦0٥ص  ،022٧، عمي زين الدين)

، وذلك نتيجة إيعاز 1٩٦1كما راجت إشاعة بأن أول صورة استنسخيا كانت لورقة نقد دوالرية فى عام       
ذات مرة "ما ىو أىم شئ فى حياتك؟"، فأجاب أحد السيدات العامالت فى مجال بيع الفنون، عندما سألتو 

 "المال"، وحينئذ نصحتو برسم األوراق المالية.
وأيضًا خالل فترة الستينيات قام بإنجاز لوحات فنية مؤسسة عمى الصور الموجودة فى المجالت الواسعة       

االنتشار عمى سبيل المثال، إعالنات الصحف، والمسمسالت الكوميدية، وبعدئذ قام بإعداد لوحة عمالقة استغل 
العرض "، لوضعيا فى أحد فاترينات يالكاريكاتير األمريكى "ديك تراسفييا أحد الرسومات الكوميدية لفنان 

 .(٦0٧ص  ،022٧، عمي زين الدين) "الخاصة بمؤسسة "لورد ويتمور
لمكثير من الموضوعات القديمة ، وقدم سمسمة من الرسومات عمى وارول  عاد 1٩٨2وفى بداية صيف       

 من الثمانينيات في األساسية األشكال إلى ىذه وارول آندي حيث عاد ،(۹صورة)" الشاشة الحريرية مثل "الحذاء
 نسائية أحذية من األلوان ومتعددة متألقة ترتيبات وارول أندي ووضع ،"أحذية "التراب الماسى سمسمة خالل
 اإلعالنية الحممة في تصويره ليتم المختمفة األساليب من كبيًرا صندوًقا ىوجو فيكتور أرسل سوداء، خمفية عمى

 الطريقة أندي أحب ،األحذية وألقت عقب عمى رأسا الصندوق قمبتو ىالستون،  شركة في األحذية لمرشدي
 diamond dust) وقعت بيا األحذية عمى األرض وأنشأ بيا سمسمة من الرسومات عمى الشاشة الحريرية التي

shoes by andy warhol). 
" الممكات حكايات" سمسمة من 1٩٨٥ لعام الممكية والطبعة" األساطير"بعنوان  1٩٨0سمسمة  ذلك تبع      

 الفخامة إلى يشير واألسطورة مما البريق سحر من يزيد الماس غبار استخدام كان لقد ،(۰۱)صورةالشييرة 
 art) خصوصية أكثر األعمال بو يجعل خاص غبار لو كان وارول أن السياق في مفيوماً  كان والذي، والتكمفة

news, 2017). 
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 .۱13۱ى٘حح "اىحزاء اىَاسٚ اىرشاتٜ"،  

 (.33، ص ٢۱۱٣، حاصً حسِٞ) سٌ، ٍقرْٞاخ خاصح۱٥۱×۱۱٢طثاعح شثنٞح تاىرشاب اىَاسٚ عيٚ قَاش، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (۰۱)صىرة 

الفىان أودي وارول وسلسلت بعىىان األساطير والطبعت الملكيت مه سلسلت "حكاياث الملكاث" الشهيرة, لقد كان 

 استخدام غبار الماس يزيد مه سحر البريق واألسطىرة مما يشير إلً الفخامت والتكلفت
(https://news.masterworksfineart.com/2017/10/19/diamond-dust-shining-bright-with-artists) 
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 النتائج
 الفنية المبتكرة.الفنان "أندى وارول" ودورىا فى إثراء الرؤية التوصل إلى دراسة نظرية ألساليب  -1
 التقنيات الخاصة بالفنان "أندى وارول" بحيث تأخذ أسموب تشكيمى حديث. التوصل إلى -0
من اإلعالنات التجارية والسمع االستيالكية والشخصيات المعروفة التى تيم الطبقة العامة من اإلستفادة  -٣

 الشعب وتحويميا إلى موضوع تعبيري تشكيمي مراعيًا أسس التكوين العام فى الموحة. 
 التوصيات

الب المرحمة إجراء المزيد من التجارب العممية ألساليب وتقنيات الفنان "أندى وارول" وتطبيقيا مع ط -1
 اإلعدادية لتنمية اإلبتكار واإلبداع لدييم.

ضمن منيج الثقافة الفنية لممرحمة اإلعدادية لمربط بينو وبين رواد الفن المعاصر الحديث دراسة الفنان  -0
 فى مصر.

واألسموب إقامة ورش عمل لطالب التربية الفنية خاصة بالطباعة باالستنسل والطباعة بالشاشة الحريرية  -٣
 التقني لمفنان وارول وتطبيقيا في موضوعات التعبير الفنى والتصميم االبتكارى.
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