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   احلرنة اًخىـَبِة

أ وائي اًلرن اًـرشٍن أ حدزت زورة يف اًرمس واًيحت فٌَة بدأ ت يف حرنة يه 

ثـخرب ,املـٌلًرةال ورويب ، وأ هلمت احلراكت ذات اًصةل يف املوس َلى وال دب واًِيدسة 

املصعَح ؿىل هعاق ٌس خخدم . اًخىـَبِة احلرنة اًفٌَة ال نرث ثأ زرًيا يف اًلرن اًـرشٍن

خالل ابًلرب من ابٌرس أ و واسؽ ابالشرتاك مؽ ٍلوؿة واسـة من اًفن امليخج يف ابٌرس 

 .اًـرشٍناًلرن م وؾرشًيات 1910



 اترخي احلرنة اًخىـَبِة
   1922:واىهتت س ية, 1907:بدأ ت س ية 

منا ؿىل أ شاكًِا املس خلةل اًيت حددت اكن  ُدف اًخىـَبِة ًُس اًرتنزي ؿىل ال ش َاء، وا 

خبعوط ُيدس َة صارمة، فلد أ ؾخلد اًخىـَبِون أ هنم حـَوا من ال ش َاء املرئَة ومن اًواكؽ 

ـّد اًفٌان. شًلًك فٌَا  .أ حد أ مه مٌؼري وفٌاين اًخىـَبِة اببَو بَاكسو ًو

  - 1907بداًة ُذٍ احلرنة املرحةل اًيت بدأ ُا اًفٌان سزيان بني ؿايم اكهت   -:اًبداايت

 .م وثـّد املرحةل ال وىل من اًخىـَبِة1909

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%88


 اًخىـَبِةاترخي احلرنة 
اؾمتدت ُذٍ املرحةل ؿىل اس خخدام ًون  1912-1910اًخىـَبِة اًخحََََة  :املرحةل اًثاهَة 

لة حىـَبِة ؿادة بياءُا بعًر  .واحد ودرخاثَ من خالل ثلس مي ال شاكل، ومن مث جتمَـِا، وا 

ن ن، واًيت بدأ ت ما بني : اًصورة املوحدة اًخىٍو ومتثي املرحةل اًثاًثة اًصورة املوحدة اًخىٍو

م ورنزت ؿىل رمس وموضوع مرتابط وواحض املـامل من خالل اخلعوط 1914-1913 ؿايم

 اًخىـَبِة



 امه رواد احلرنة اًخىـَبِة 
ٍهيم اببَو بَاكسو وحورج براك اكهت احلرنة رائدة من كبي    أ ًربت , حِيو س َفرًيين ، واهضم ا 

و أ حد بول سزيان و ابول هًَل  ,اخوان حٌرس  ,خان مِت ,روبرت دًَواني,خَزٌيس 

ىل اًخىـَبِة اكن متثَي اًشلك زاليث ال بـاد يف ال ؾٌلل املخأ خرة  اًخأ زريات ال ساس َة اًيت أ دت ا 

 .  ًبول سزيان



 مراحي احلرنة  اًخىـَبِة
 مؤرخ اًفن اال جنَزيي دوخالس هوبر خمعًعا أ خر ، ًصف زالث مراحي اكرتح 

 :  يف نخابَ احللبة اًخىـَبِة ويهاًخىـَبِة من 

ىل  1906من )، " املبىرةاًخىـَبِة "املرحةل الاوىل جسمى• ر احلرنة يف اًبداًة يف ( 1908ا  ؾيدما مت ثعٍو

ات بَاكسو وبراك  .  اس خودًُو

ىل ؿام  1909من ؿام )، " اًخىـَبِة اًـاًَة"جسمى اًثاهَة املرحةل • ، ػِر خالًِا خوان حٌرس ( 1914ا 

 .  ( 1911بـد ؿام )مكُحّسن ُام 

ىل ؿام  1914من ؿام )" املخأ خرةاًخىـَبِة "اًثاًثة جسمى املرحةل • ا املرحةل ال خرية من ( 1921ا  ابؾخباُر

ا حرنة ظََـَة خذًرة  .  اًخىـَبِة ابؾخباُر



 (1909-1908)اًخىـَبِة اًسزياهَة 

خاءت ُذٍ املرحةل املبىرة من احلرنة يف أ ؾلاب ؾودة بول 

ؿادة ثلدمي  1907سزيان بأ ثر رحـي يف ؿام  ؾيدما مت ا 

ىل أ ؾٌلل سزيان ،  اًـدًد من اًفٌاهني أ و ثلدميِم ل ول مرة ا 

وهوؾَة املواد ل ؾٌلل اًفرشاة ، واس خخدامَ ًرضابت فرشاة 

مثال يه , جلورج براك (1908 )يف  ”براك مٌازل” .موحدة

 .حِد ؿىل ُذا اًيوع من اًخىـَبِة

 والاجتاُاتاملفاُمي وال مناط : ًخىـَبِةا

 جلورج براك (1908 )يف  براك مٌازل 



 (1912-1910)اًخىـَبِة اًخحََََة 

لة مهنجَة ٌَغاًة الحلًا ،  .يف ُذٍ املرحةل ، ثعورت اًخىـَبِة بعًر

ىل املراكبة ادلكِلة  ُؾرفت ابمس اًفرتة اًخحََََة ًل سَوب ، اكهت جسدٌد ا 

جشمي ال ؾٌلل يف ُذا  ًل ش َاء يف س َاكات اخلَفِة اخلاصة هبا ، 

هناًة يف ,جلروج براك (Violin and Palette ”)1909”  ًوحة اٍمنط

ُذٍ املرحةل من اًخىـَبِة ، بدأ  خوان حٌرس يف ثلدمي مساٌُلت 

حافغ ؿىل وضوح حاد ل شاكهل ، وكدم اكرتاحات ًش بىة : ًل سَوب

ىل ما اكن منًعا ثلشًفا أ حادي اٌَون  .حرهَبِة ، وأ دخي املًزد من ال ًوان ا 
Violin and Palette (1909) حورج براك 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOLkkvT7coV-LQz9U3MDZPM9aSzU620i_LLC5NzIlPLCrRB-Ly_KJsKyCdWVyyiFXwxpqbHTc23lijcGMFkFp-s3kHKyMArvhkc1EAAAA&ved=2ahUKEwiX1dmPxbjoAhXCHjQIHXCLCs0QmxMoATATegQIChAD
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOLkkvT7coV-LQz9U3MDZPM9aSzU620i_LLC5NzIlPLCrRB-Ly_KJsKyCdWVyyiFXwxpqbHTc23lijcGMFkFp-s3kHKyMArvhkc1EAAAA&ved=2ahUKEwiX1dmPxbjoAhXCHjQIHXCLCs0QmxMoATATegQIChAD


 (1914-1912)اًخىـَبِة الاصعياؾَة 

دخال  1912يف ؿام  ، بدأ  لك من بَاكسو وبراك يف ا 

فاهتم ، واس متروا يف جتارهبم مؽ وهجات  ؾيارص أ حٌبَة يف مًؤ

أ درج بَاكسو ورق احلائط اذلي ًلدل اًرضب  .هؼر مذـددة

 (1912)“ خزيرانخامدة مؽ هريس حِاة ” يف ًوحةابًـصا 

براك وابًخايل بدأ  اًىوالج اًخىـَيب ، وبدأ   ،ًبابَو بَاكسو

ًصق اًصحَفة ؿىل ًوحاثَ ، وبدء اس خىشاف يف 

ًَا انجًتا ؾن  . ًوركة اًورق احلرنة كد ٍىون ُذا حزئ

الاىزؿاج املزتاًد ٌَفٌاهني من اًخجًرد اجلذري ٌَخىـَبِة 

 .اًخحََََة 
 ًبابَو بَاكسو (1912) خزيرانحِاة خامدة مؽ هريس 



 (1922-1915)اًخىـَبِة اًبَورًة 
هرد فـي ؿىل فوىض احلرب ، اكن ُياك مِي بني اًـدًد 

من اًفٌاهني اًفروس َني ًالوسحاب من اًخجارب 

وصف  .مل ٍىن ُذا املَي فًرًدا يف اًخىـَبِة .اًرادٍاكًَة

امليخج "بأ هنا اًخىـَبِة أ حد مؤريخ اًفن ُذٍ املرحةل من 

ماكهَاتاٍهنايئ    ”زالث وساء”  يف ".ال غالق ثدرجيي ًال 

ؿىل سبِي املثال ، اكهت  ،فرانهد ًَجًََ)1921) من

املوضوؿات املصورة ذات حواف صَبة بدالً من جش بَ 

  .اًلعؽ املخداخةل من اًيحت اًبارز
 فرانهد ًَجًََ)1921) من ”زالث وساء

https://www.google.com/search?sa=X&hl=ar&biw=1366&bih=657&q=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOLkkvKTcpVOLQz9U3SI_PK9SSzU620i_LLC5NzIlPLCrRB-Ly_KJsKyCdWVyyiFX8ZuONjTfbbiwH4vUKN1tudt1Yc7PrZvsOVkYAsoEg61cAAAA&ved=2ahUKEwiGoJDKyLjoAhUhHjQIHWjPBjwQmxMoATAPegQICRAD
https://www.google.com/search?sa=X&hl=ar&biw=1366&bih=657&q=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOLkkvKTcpVOLQz9U3SI_PK9SSzU620i_LLC5NzIlPLCrRB-Ly_KJsKyCdWVyyiFX8ZuONjTfbbiwH4vUKN1tudt1Yc7PrZvsOVkYAsoEg61cAAAA&ved=2ahUKEwiGoJDKyLjoAhUhHjQIHWjPBjwQmxMoATAPegQICRAD


 ممزيات اًفن اًخىـَيب
ا اخلط املس خلمي واخلط امليحين، أ ؾمتدت   اًخىـَبِة اخلط اًِيديس أ ساسا ًلك شلك نٌل ذهران فاس خخدم فٌاهُو

ال شاكل فهيا اما أ سعواهَة أ و هروًة، ونذكل ػِر املربؽ وال شاكل اًِيدس َة املسعحة يف املساحات اًيت فاكهت 

 .  حتَط ابملوضوع، وثيوؾت املساحات اًِيدس َة يف ال شاكل ثبـا ًخيوع اخلعوط وال شاكل واجتاُاهتا اخملخَفة

ِذا  ىل ال ش َاء من خالل ال حسام اًِيدس َة وخاصة املىـب، فِيي ثؤمن ًو فا ن اًخىـَبِة رنزت ؿىل فىرة اًيؼر ا 

، اكملىـب متاما ىل ُذا , بفىرة احللِلة اًخامة اًيت ثأ خذ نٌلًِا وأ بـادُا اًلكَة، ؾيدما متخكل س خة وحٍو فاًخوصي ا 

ال ؾن ظًرق حتعمي اًشلك اخلاريج واًصورة املرئَة  .اًِدف ال ًخحلق ا 



 :سٌلت احلرنة اًخـىِبَة 
ىل أ حزاء ُيدس َة اًخحرر 1. ـاد صَاغهتا خمخَفة من اًشلك اًعبَـي واخزتاهل ا   ًو

ن اًفين يف بياء ؾيارص ُيدس َة رصفة مثي املربـات ، املس خعَات،                        ,بـَدا ؾن ؾيارصُا اًصََة اؾامتدا ؿىل اًخىٍو

 .، اأ ًسعواانت املثَثات ، ادلوائر 

 .الاخر ؾن بـضِا ال شاكل ؾيرص اًشفافِة اًيت حىشف بـض حتلِق 2.

 وثيوؾِاؿىل املاملس اًخأ هَد 3.

 الاشاكل واًخجمَؽ يف اٌَصق وادلماج 4.

 .امليؼور اًخلََديرفض 5.

 .الاًوان اًباُخة6.



 أ هواع اًفن اًخىـَيب 

ٌل  :ًوخد هوؿان رئُس َان ٌَفن اًخىـَيب ُو

و املرحةل ال وىل من مراحي اًفن اًخىـَيب حِر امذد يف  :اًفن اًخىـَيب اًخحًََل1. ُو

لوم اًفٌاهون يف ُذا اًيوع بدراسة وحتََي  1912 -1908اًفرتة ما بني  ؿام، ًو

وا  ىل كعؽٍ ونخٍي خمخَفٍة، وحاًو براز موضوع من املوضوع وثلس ميَ ا  خالل ذكل ا 

ؿادة اًخوزًؽ  حداث هوعٍ من ا  اٌَوحة برؤى مذـددة يف ذات اًوكت، وذكل اب 

واًخداخي بني اًـيارص وكد مارس ُذا اًفن لك من بَاكسو وبراك واس خخدموا 

 .ال ًوان ادلانية يف ًوحاهتم اكًبين واًرمادي



 أ هواع اًفن اًخىـَيب 

املرحةل اًثاهَة ٌَفن اًخىـَيب وػِر يف اًفرتة ما بني ُو   :اًخىـَيب الاصعياؾياًفن 2.

دخال  1913-1920 و ثعوٌر ٌَفن اًخىـَيب اًخحًََل حِر معي اًفٌاهون ؿىل ا  ؿام، ُو

دخال رموٍز وأ شاكٍل ومواٍد أ خرى يف اٌَوحة اكًورق املَون  رشاكًا وا  أ ًواٍن أ نرث ا 

ا ٍمتثَي اًىذي اخملخَفة ٌَموضوع  .واًصحف وغرُي



مرأ ة خاًسة ًوحة خداًرة ًبابَو بَاكسو«غرهَاك»  »بَاكسوًبابَو « ا 

 من امه ًوحات فٌاهني احلرنة اًخىـَبِة 



 ًبابَو بَاكسو« واًِرمار دورا » هَبابَو بَاكسو«الؾب ال هوردًو»

 من امه ًوحات فٌاهني احلرنة اًخىـَبِة 



 جلوان غٌرس«واًفاوِة اًزبغ » خلوان غٌرس « نخاب وحِخار»

 من امه ًوحات فٌاهني احلرنة اًخىـَبِة 



 اًخىـَبِة و اًخصممي
س خخدام اسَوب املدرسة اًخىـَبِة ُياك اًـدًد من امليخجات مت ثصمميِا  اًخصممي اب 

س خخدام ُذا الاسَوب   اب 

رات اًـٌلرة ,اًخصممي ادلاخًل , واًضا يف اًـدًد من اجملاالت مثي جمال احلًل واجملُو

 .الادوات املزًنَة , وثصممي املباين 
 



 احلًل املس خَِمَ من اًفن اًخىـَيب  



 وحدات الااثث املس خَِمَ من اًفن اًخىـَيب  



 ادوات ظـام املس خَِمَ من اًفن اًخىـَيب   



 ادوات مزًنَة املس خَِمَ من اًفن اًخىـَيب   



 وحدات اضاءة املس خَِمَ من اًفن اًخىـَيب   



 اًـٌلرة املس خَِمَ من اًفن اًخىـَيب   

 House of the Black Madonnaمبىن 

 اًدش َم، فرباغ



 وحدات دٍىور مس خَِمَ من اًفن اًخىـَيب   



ياك هوع اخر من الاس خَِام من اًفن اًخىـَيب حِر كام بـض  ُو

س خخدام ًوحات بَاكسو ًخصممي مٌخجات خمخَفة    اًصممني اب 
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