جامليـــات الفــــن البيـــيئ (دراسة حتليلية)
حمسن رضا القزويين
تراث أمني عباس
ملخص البحث
هيمت البحث بدراسة جامليات الفن البييئ ،وهو من املوضوعات اليت تعد احدى اشاكليات اجلانب امجلايل يف فنون ما
بعد احلداثة ،ذلا جاء هذا البحث بوصفه حماوةل للتعرف عىل املفاهمي امجلالية اليت حتمك الفن البييئ اليت ميكن اس تخالصها
من التجارب الفنية يف تشكيل ما بعد احلداثة.
مشل البحث الطار العام ملهنجية البحث ،اذ مت فيه عرض
مشلكة البحث وبيان أمهيته وحتديد هدفه املمتثل يف التعرف عىل جامليات الفن البييئ عىل صعيد الهيئة ،املعىن ،املتلقي.
وذكل يف العراق وأمرياك بوصفها حدود ماكنية أما احلدود الزمنية فهيي املدة املمتدة من عام  0291اىل عام  9112وذكل
لن هذه الفرتة ( )0291بداية توثيق الاجنازات الفنية البيئية.
وتضمن الطار النظري عرب مبحثني الول تناول مفاهمي حول البيئية والثاين تناول الفن البييئ وامه مدارسة وتوهجاته
ومغذايته امجلالية .
يف حني تضمنت اجراءات البحث عرب تدوين جممتع البحث وعينته ومهنجيته  ،ومن مث حتليل مناذج العينة والبالغ عددها
) . (3مناذج  ،مت اختيارها ابلطريقة القصدية  ،ومراعية متثيلها.
أما نتاجئ البحث ،فاكن أمهها :شلك احملتوى أملضاميين يف فن ما بعد احلداثة مرتكزا جدلي ًا من حيث فعل اجلدل
العالئقي ما بني اخلامات املصنعة اجلاهزة مهنا والطبيعية خللق نوعا من الئتالف عرب التباين خللق انسجام متنامغ يف بنائية
النشاء التكويين.
مشلكة البحث
ان الفن البييئ اذلي ظهر عىل اثر التطور الصناعي يف البنية احلرضية للمجمتعات الغربية ،وكذكل كردة فعل جتاه
منطق الهتدمي الواسع اذلي انل النظمة البيئية املتنوع بعد احلرب العاملية الثانية  ،فاكن لبد ان يتخذ الفنان موقفا جتاه
حميطه الطبيعي والصناعي من خالل جعل معهل الفين وس يةل عن رغبة ملحة جبعل من الالمريئ واملهمش مرئيا أو يعرب
عن سلوك رضوري ملواهجة هذا املدى الويل اذلي أبعدتنا عنه حضارتنا روحي ًا وجسد ًاي ،ذلكل ومنذ أواخر الس تينات
بدأت تتضح معامل الفن البييئ يف مواهجة املس تقبل الغامض اذلي ينال الهتديدات املتخلفة والقاس ية للوجود النساين عىل
هذا الكوكب .
وحىت يمتزي الفن البييئ كبنية حضور ل غياب عىل ساحة احلراك البرصي امجلايل اكن لبد من صعود مبادئ وأسس
جاملية جديدة معه ،سواء عىل صعيد العالقات املكونة واملؤلفة للعمل الفين حنو هيئته التامة واملنسجمة ،او من خالل
طرحه لعالقة جديدة مع املتذوق واملدرك امجلايل من حيث اضافة مفاهمي جاملية غري مألوفة ومتكررة.
هذه املفاهمي امجلالية اجلديدة احلارضة مع الفن البييئ أسست مشلكة حقيقية بوصفها مل تبحث بصورة علمية ،تنبثق
من حتليل ظاهرة جامليات الفن البييئ عىل حنو شامل جتاه هيئة العمل الفين نفسه ومعناه وحواريته مع املتلقي ،بل كتبت
شذرات متناثرة عىل هامش املوضوع يف بطون املقالت واملصادر املتفرقة ،وعليه طرحت هذه املشلكة عدة تساؤلت
مهنا ،مايه املظاهر الفنية اجملسدة لتكل امجلالية؟ وما يه طبيعة الرساةل امجلالية اليت حياول الفن البييئ ايصالها للمشاهد؟
وما اذلي اضافة الفن البييئ للجاملية عىل صعيد املفاهمي؟ ومن هذه الس ئةل تمكن مشلكة البحث يف السؤال الشامل الآيت:
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ما يه جامليات الفن البييئ؟
أمهية البحث واحلاجة اليه:
 .0يفيد طلبة الفنون امجليةل  /قسم الفنون التشكيلية وذكل لالس تفادة منه يف تأسيس أعامهلم الفنية وفق جامليات الفن
البييئ.
 .9يفيد الباحثني يف نظرايت العامرة ويف جمال الشلك والبيئة بشلك خاص وذكل من خالل دمج جامليات الفن البييئ
ابلتخطيط احلرضي للساحات العامة والفضاءات املعامرية.
 .3يفيد املؤسسات العامةل مبجال حامية البيئة وذكل ابلس تفادة من ادلور العاليم اذلي يرافق فعاليات الفن البييئ.
هدف البحث
هيدف البحث احلايل اىل:
تعرف جامليات الفن البييئ عىل صعيد الهيئة ،املعىن ،املتلقي
حدود البحث
يتحدد البحث احلايل يف:
 .0احلدود الزمنية :يتحدد البحث احلايل من عام  0291اىل عام  9112وذكل لن هذه الفرتة ( )0291بداية توثيق
الاجنازات الفنية البيئية.
 .9احلدود املاكنية :العامل الفنية املوجودة يف البدلان (العراق ،أمرياك)
 .3احلدود املوضوعية :يتحدد البحث احلايل مبوضوعة جامليات الفن البييئ.
حتديد املصطلحات
ان الفن البييئ ملفهوم رمبا يودل بعض الالتباس لنه اس تخدم عىل القل بثالث طرق خمتلفة ويه (: )p283 ،93
أو ًل :يه تكل العامل اليت تكون كبرية مبا فيه الكفاية للمتلقي ليدخل هبا أو يدور حولها فهيي أعامل ختلق بيئهتا اخلاصة.
اثني ًا :ممكن ان تعين العامل الكبرية املصممة لتعرض يف البيئة املفتوحة ،اكلعامل امللكفة يف ساحات املدن.
اثلث ًا :ممكن ان تكون العامل اليت يه جزء من البيئة كرؤوس رؤساء الولايت املتحدة المريكية املنحوتة عىل خصرة طبيعية.
كذكل عرفت املوسوعة الربيطانية الفن البييئ هو ذكل الفن اذلي يقوم بتضمني أكرث من يشء حقيقي يف نفس
العمل الفين وعىل البيئة الفعلية ،مس تخدم ًا الفنان البييئ ذلكل املالبس احلقيقية والجسام الفعلية واملواد اخملتلفة
الصناعية(.)91
اما سلامن اخلطاط يعرف الفن البييئ هو " :من احلياة اليومية اذلي يرتبط حبياة الانسان ويعيش معه زما ًان وماكان،
فهو الفن اذلي ليكون مغلقا بني اجلدران ،بل هو ذكل الفن املعيش يف داخل املدينة وخارج ابنيهتا يف بيئة حمددة ،فرض
الفن نفسه علهيا وفرضت البيئة رشوطها عليه ( ،2ص .)79
اما املوسوعة اجملانية من ش بكة املعلومات ادلولية فتعرف الفن البييئ بوصفه يس تخدم يف تعبريين خمتلفني هام(:)31
أو ًل :هو الفن اذلي يتعامل مع القضااي البيئية او احمليط الطبيعي من قبيل رفع الوعي دلى املتلقي جتاه حتسني بيئته.
اثني ًا :هو الفن اذلي يس تخدم التصممي البييئ منوذجا خللق معل فين ينسجم مع البيئات الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية
احمليطة به.
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التعريف الجرايئ
جامليات الفن البييئ :هو ما تظهره العامل الفنية البيئية من عالقات تفاعلية (ترابطية) عىل أصعدة الهيئة واملعىن
والتلقي.
املبحث الول
مفاهمي حول البيئة
تعددت تفسريات املنظرين يف مفهوم البيئة فتارة تكون احمليط واترة تكون احملتوى واترة تكون النسان وحمتواه
هذه التعددية جاءت بفعل احملاولت املوضوعية او اذلاتية للنظر اىل البيئة فعالقة البيئة مع النسان ذات صفة تبادلية تؤثر
فيه ويؤثر فهيا.
ان لطبيعة العالقة بني البيئة والنسان  /الفنان صفة تاكملية متثل تفاعل متداخل بني املكوانت اذ لسبيل
لالس تدلل الفردي للك من البيئة والاكئن العضوي .وتؤكد هذه العالقة التبادلية طروحات الفالسفة واملنظرين عىل
اختالف أفاكرمه ،فقد متزيت الطروحات يف هذا اجملال ابتباعها مدرس تني فكريتني الوىل تؤمن مبوضوعية العامل اخلاريج
والثانية تؤمن بذاتية العقل املدرك.
ميثل (جون لوك) * فلسفة املدرسة الوىل فيقول" ان املعرفة النسانية تتودل من الحساس (الشعور) ومن خالل
الفاكر املعكوسة عىل الحساس" ( )p12 ،97فالحساس حسب فلسفته يودل اذلاكرة ،واذلاكرة – او الانعاكسات ادلاخلية
– تودل الفاكر ورمبا ان العامل املادي هو الوحيد اذلي ميكن ان يؤثر عىل الحساس فان العقل ل ميكن فصهل عن العامل
اخلاريج وهذه الفلسفة تتبع (أرسطو) و (توماس اكويناس) يف انه ليوجد يشء يف ادلماغ عدا ما هو موجود أول يف
الحساس.
ومن أتباع املدرسة الثانية (جورج بريلكي) ،حيث يتناول العالقة بني الاكئن العضوي والعامل اخلاريج من جانب
أآخر فاذا اكنت املعرفة يه جمرد الحساس ابليشء والفاكر يه متودلة نتيجة هذا الشعور فاليشء ل وجود موضوعي هل.
فال وجود للش ياء دون الفكر واملادة نتيجة ذلكل تكون جمرد بناء عقيل (.)p120 ،97
كذكل فان حماوةل لك من (ديفد هيوم) و (اكنط) يه الخرى تصب يف فهم طبيعة العالقة بني العقل النساين
والكون اخلاريج فهؤلء العلامء يؤمنون حبقيقة العامل اخلاريج وابلميان ابماكنية صنع نوع من الحساس من خالل ظهوره
وجتليه ومه بذكل يتبعون املدرسة الوىل.
اما (مايلك بولين) اذلي يتبع املدرسة الفكرية الثانية فيؤمن ابن طريقة رؤية اليشء حمددة بأحداث داخل النسان
(املوقع ،الشلك ،احلجم ،احلركة) فالفنان البييئ يس تحرض البيئة اخلارجية من خالل عامله ادلاخيل (البيئة ادلاخلية) او هو
يعرف عامله ادلاخيل من خالل حضوره للحداث يف العامل اخلاريج وهذا ما يعنيه بولين بقوهل " ان نعيش داخل
أجسادان"(.)p121،97
ذلكل فان (هيبوليت تني) يضع العمل الفين شأنه شأن احلقائق الخرى ،ليس منعز ًل ،بل انه يرتبط بألف حقيقة
أخرى حتدده حضارة ما وثقافة ما ،انه يرتبط مبجموعة عوامل يعمتد علهيا وترشح مغزاه ،ومن ذكل تعمتد نظرية تني عىل
ثالثة أس باب ويه اجلنس والبيئة والعرص ،واذا نظران فهيا عن قرب لالحظنا يف الواقع ان السبب الول وهو اجلنس
يعمتد عىل الثاين أي البيئة ابعتبارها مجموع "الظروف اجلغرافية واملناخية " فالهواء والغذاء هام الذلان يشالكن اجلسم عىل
مدى الزمن واملناخ ودرجته وتغرياته املتناقضة تنتج الدرااكت العارية ويف الهناية تنتج احلساس ية الهنائية ،وهنا يظهر
النسان لكه روحا وجسد ًا"( ،7ص .)37
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لقد اشرتكت الطروحات السالفة يف طرهحا ملفهوم العالقة التبادلية بني النسان والبيئة ،فهو جزء مهنا يتفاعل معها
وينعكس هذا التفاعل ابلتايل عىل معلية اعادة تركيب الشاكل (التصممي) أي ان الشلك والبيئة يف حاةل تأثري متبادل
دينامييك لميكن تفسري أو تأويل أحدهام ال من خالل الآخر.
فالتوافق أو املالمئة مفهوم يعكس معىن العالقة بني البيئة والنسان فالتغريات اليت حتصل يف النسان أو يف البيئة
تؤثر عىل معلية اعادة الرتكيب بيهنام وهذا التفاعل املتبادل ممكن ان يعود ابلفائدة او الرضر لحدهام أو لكهيام .أي ان التوافق
يعكس مدى ونوع التفاعل بني الطرفني ،ويعزز هذا التفاعل فكر دارون يف نظرية التطور" املالمئة مركبة من عالقة تبادلية
بني الاكئن والبيئة ولك من البيئة والاكئن احلي هام حبد ذاهتام طرف يف معلية املالمئة"( ،)p122،97وحيدث هذا التوافق او
املالمئة عرب التكيف.
اذن البيئة والنسان (الاكئنات احلية) يف تفاعل مس متر جند أثره عىل معلية اعادة الرتكيب التبادلية بني الحياء
والبيئة وكام مبني يف اخملطط الآيت:
الحياء )(Organism
البيئة ()Environmental
تعامل النسان مع البيئة
يتأثر تعامل النسان مع البيئة ابملواقف الفكرية املتعددة من الطبيعة ويه ابلتايل تؤثر عىل الشلك اذلي يتجه ،وعىل
تكيف الشاكل مع البيئة وميكن متيزي ثالثة مواقف فكرية لتعامل النسان مع البيئة حسب ما يضعها (رايو بورت)(:)99
 .0تعامل ديين وتنامغ كوين ،وهنا تعترب البيئة يه املهمينة والنسان دون البيئة.
 .9تعامل تاكفيل ،حيث النسان والبيئة يف حاةل توازن اذ يعترب النسان نفسه مسؤو ًل عن البيئة وهو املسؤول عن
حراس هتا وادارهتا ويعد الفن البييئ احد متظهرات هذا املوقف الفكري لتعامل النسان مع البيئة .
 .3تعامل اس تغاليل النسان يمكل ويعدل وحيور يف البيئة  ،فهو يعيد تركيهبا وفق البيئة اليت يريدها.
الشالكن الوليان يف موقف النسان من البيئة يظهران تعامل النسان مع البيئة كاكئن يح أو مكخلوق مقدس،
فهو اقرب للموقف الرومانيس مهنا وقد تصل درجة هذه الرومانس ية حد التقديس( ،)99وهذا ما جتسد بفنون احلضارات
القدمية الكربى ،حيث الميان برضورة العيش ابس تخدام الطبيعة كام يؤكدها الصينيون يف وجوب الانسجام مع قوانني
البيئة وتعالمي (الني  -اينغ) ويتلكم هنود (النافاجو) بنفس الروحية املتعاطفة مع العيش ابنسجام مع ارض اجلبال ونبات
الرض ولك الش ياء املقدسة ،هذا املوقف الرومانيس يؤثر ابلتايل عىل البيئة فهيي طبيعية منسجمة ومتالمحة مع الطبيعة
والنسان(.)p122،97
اما الشلك الخري يف موقف النسان /الفنان من البيئة فيظهر تعامل عقالين معها فيعتربها مادة قابةل للتطويع
والعمل علهيا أو فهيا وهذا املوقف يؤثر ابلتايل عىل البيئة ،فهيي اقرب للبيئة الصناعية من الطبيعية كام حصل يف احلركة
احلديثة حيث أخذت الرض تفقد مالمئهتا للحياة والفكر بتأثري هذا الوقف الفكري ،اذا ان العوامل البيئية تؤثر عىل مجمل
احلقائق النسانية واليت ابلتايل تشلك اجلسم والعقل ،ذلكل أصبح مصطلح البيئة يف الآونة الخرية مرتبط ًا مبصطلح
التلوث(.)p122،97
ان املوقف الفكري من البيئة سالح ذو حدين ،التطرف يف الرومانس ية قد هيمل جانب العمل والتطرف يف العقالنية
قد هيمل جانب اذلات ،والتوازن والاعتدال يف التعامل هو املطلوب حيث حضور لك من اذلات والعمل .
البيئة اجلزئية والبيئة اللكية
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يف الطبيعة قوى متعددة متنوعة لميكن ادراكها ابلحساس البرشي اجملرد عىل الرمغ من جتيل أاثرها يف البيئة
ولبعض من هذه القوى تأثري همم عىل شلك احلياة ،مثل القوى الكونية اليت حتدث الليل والهنار وتعاقب الفصول او قوة
اجلاذبية الرضية  .ذلكل لميكن اعتبار البيئة املدركة ممثةل للبيئة اللكية وامنا يه جزء مهنا وذكل لس تحاةل الدراك الشمويل
للحقيقة فاحلواس الدراكية متثل جانب او جزء يسري من العامل الفس يح واملمتد .ويؤكد هذا القصور يف ادراك احلقيقة
الفيلسوف (مارتن هيدغر) فيش به احلقيقة بقدح املاء اذلي لكام حناول ان نديره لرؤية احلقيقة ينحجب جزء مهنا فتصبح
معلية رؤيهتا ابلاكمل مس تحيةل(،2ص.)90
وغالبا ما حياول النسان  /الفنان تفسري اجلزء غري املدرك من البيئة اللكية واضعا هل رموز ًا ودللت شاعرية ،مفثال
للشعوب والقبائل العريقة نظرة خاصة جتاه هذا البعد اخملفي من البيئة وغالبا ما يدعونه ابلروح ،اذ تؤمن احدى القبائل ابن
البيئة ل حتتوي عىل ارض وحبر وسامء فقط بل عىل أرواح أيضا ،تنترش يف لك ماكن ويه قابةل لن تتحول اىل أرواح
رشيرة اذا ما اس يأت معاملهتا وعندها ميكن ان حتدث أآاثرا مؤملة(.)p123،97
وللك انسان بيئته ادلاخلية قد سامهت البيئة اللكية يف تركيهبا عرب التفاعل اذلي حيصل بيهنا وبني البيئة اجلزئية
اخلاصة ابلنسان وهذه البيئة تكيف اس تجابة النسان للعوامل الفزيايوية والكميياوية والاجامتعية وابلتايل تنعكس أآاثر هذه
الاس تجابة عىل حميطه مرة أخرى(.)p125،97
فالنسان  /الفنان يعترب اس مترارية البيئة ادلاخلية معلية جوهرية لس تقاللية احلياة ،فهو ل يس تطيع ان يدرك العامل
اخلاريج (البيئة اللكية) مبعزل عن بيئته ادلاخلية أي ل ميكن ادراكه مبوضوعية دون أفاكر مس بقة ذكل لن تشكيل هجازه
الدرايك متأثر ابلبيئة احمليطة كام أسلفنا .اذن هناك تفاعل متاليش احلدود بني النسان والبيئة ممكن ان ننظر هل من خالل
املفاهمي التالية( ،8ص:)3
)(Visualization
 .0الرؤية
)(Complementation
 .9المتام
)(Symbolization
 .3الرمزية
فالنسان يرى الطبيعة ويتفاعل معها يبىن ويمتم ما حيتاجه وحيرر املعىن اذلي ليفهمه يف أشاكل أكرث ابتاكرا وابلتايل
انتاج رموز وأشاكل تنقل املعاين اليت يريد التعبري عهنا(،8ص.)3
ومكثل عىل ذكل العالقة بني الساند واملس نود كظاهرة موجودة يف نفس
الشاكل ابلطبيعة ،فالساند عادة ما يكون أخضم وأكرث صالبة من املس نود،
ومبراقبة النسان لهذه العالقة وتفاعهل معها اخذ يؤول هذه الظاهرة يف الشاكل
اليت ينتجها حمرر ًا معاين جديدة من خالل نفس الرمز فهو يعيد تركيب ما هو
مركب من أجزاء يف البيئة ،ففي العامرة عىل سبيل املثال يمتثل هذا التفاعل
ادلينامييك مع البيئة يف بيت الشالل (لفرانك لويد رايت) فقد أعاد تركيب رمز
العالقة بني الساند واملس نود بشلك متنام مع البيئة .حبيث ميكننا ان نتحسس
الشالل مكصدر للضوضاء والرطوبة والربودة ،فالقوى البيئية أثرت يف تصممي
شلك بيت الشالل وذكل مع ملسة (رايت) امجلالية ،ومن حيث التعبري املعامري
بلغ بيت الشالل قوة تضايه قوة املوس يقى املمتثةل برابعيات (بهتوفن) الخرية(،9
شلك()0
ص .)900شلك()0
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املبحث الثاين
الفن البييئ املدارس والتوجهيات
لقد اكن للمدرسة الفرنس ية الثر الكبري يف توهجات الفن البييئ وابلخص بعد ما جاء قانون وزير الثقافة الديب
(اندريه مالرو) ابلرتممي الجباري لواهجات البيوت واعادة تأهيل جامليات العامرات ذات اجلدران الاكحلة اليت شوهت
احمليط ،واكن لبد من جتميلها واعطاءها قمية جاملية ومعرفية ترتبط ابملتلقي يوميا وهذا ما حصل يف مدينة (دليقونس)
شامل ابريس  ،وهبذا توجه الفنان البييئ اىل البيئة الصناعية وما أنتجته من حميط صناعي سواء عىل مس توى العامرة او ما
طرحته من وسائل تعبري جديدة من مواد صناعية خمتلفة موظفا ذكل احمليط الصناعي مضن البيئة الطبيعية(.)09
انعكست جتربة فناين مدرسة ابريس عىل نتاجات فناين املدرسة املكس يكية املعارصة حيث جعلوا مهنا -أي مدرسة
ابريس -دعامة تقوم علهيا أفاكر تشكيلية بصور يس تطيع رجل الشعب العادي ان يتعرف عىل املقصود مهنا ،فصوروا رجال
احلمك ،والاقتصاديني وأحصاب رؤوس الموال من المريكيني وغريمه(،2ص.)093
تأسيسا عىل ذكل فالفن املكس ييك املعارص يمتزي بأنه أعاد اىل احلياة القصة الوصفية اليت أمهلهتا مدرسة ابريس يف
معوهما ،كام انه أصبح حماك لالقرتاب من الناس ،وذلكل البس تعبرياته الثوب اذلي يمتكن رجل الشارع تفسريه ،انه مل يضح
ابلشلك من اجل املضمون ،بل جعل هناك مزجيا وتزاوج ًا بني الشلك واملضمون ،وذلكل اخرج التعبري بصورة متاكمةل،
بل ان بعض التعبريات اليت مصمت عىل لوحات كبرية عىل جدران دار املعلمني ابملكس يك اكنت تبدو امتداد ًا لشلك العامرة
وتاكم ًال معها وهذه نظرة حنو الفن البييئ(.)09
ومن املدرسة املكس يكية برز ثالثة فنانني مه (ريفريا ،اوروزاكو ،و س يكويرز) حيث اس تخدم هؤلء الفنانون
أعامهلم وبصيغ خمتلفة " كتعبري مبارش للمسامهة يف ايقاظ الشعب عرب موضوعاهتم املرتبطة ابلرتاث الوطين...فقد معل ريفريا
مع احلركة الثورية عند عودته من ادلراسة يف أوراب واكنت أعامهل تعمتد يف الكثري من عنارصها عىل لوحات الفريسكو اليت
اكن ينفذها مبساحات هائةل  .واكنت موضوعاته املفضةل هو التارخي الوطين املكس ييك وبشلك خاص خشصية الثوري
الهندي زايات "(،03ص .)92وقد حاول س يكويرز ان يعرب كام فعل اوزراكو عن البؤس اذلي اكن يعيشه شعبه فاكنت أعامهل
مواقف عنيفة وكنه يريد ابملتفرج ان ليقف معزول وهو يطالع لك هذا البؤس واجملاعات(،03ص.)92
وهكذا جند ان لهامتم الفنانني املكس يكيني املعارصين ابلصور اليت تعمتد عىل املوضوع والقصة اليت يقوم ببطولهتا
أشخاص من البيئة احمليطة او ختيلهم ابلنس بة للحداث
اليت اختذها الفنانون حمور ًا للتعبري ،تكل العامل متتعت
يف اجتذاب الساحئني من خمتلف أحناء العامل ،فقد
وظفت تكل العامل مضن البيئة احمليطة جلذب الانتباه
وعدم الهتميش أول ابلنس بة للموضوع واثنيا ابلنس بة
لفضاء املاكن ،شلك(.)9
ان لهذه التحولت عىل صعيد الرؤية الشامةل
للبيئة احمليطة (الطبيعية والصناعية) سوف تأخذ مداها
الواسع من خالل تنوع الساليب واثراء املوضوعات من
خالل التوهجات المريكية ذات الزنعة ادليناميكية
شلك(.)9
والبيئة الشعبية.
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فقد تنوعت توهجات الفن البييئ وأساليبه عىل أيدي مجموعة من الفنانني ذوي الاجتاهات اليت تس هتدف مجيعها
الابتعاد أو الاس تغناء عن العمل الفين التقليدي حيث اس تعاض فنان اللوحة والمتثال ابلفاكر واملفاهمي واملعلومات اليت
متس الفن ،ولقد اكن للتوثيق دور أسايس يف تكل النشاطات الفنية ،فس يحل الفنان نشاطه يف صور فوتوغرافية كظاهرة
ملا يسمى (فن /معل) يس تخدم الفنان لك وسائل التوثيق ليحول اليشء اجملسد ماداي وهو العمل الفين اىل وس يةل اس تالم
علنية ،هذه النشاطات عرفت بـ (فن الرض) ( ،0ص.)319
ان فن الرض واذلي يعد احد توهجات الفن البييئ الثالث سابقة اذلكر يعود اىل بداية الس بعينات ،ان فنانو الرض
نبذوا التعقيدات املتعلقة ابلس توديو وقاعات العروض واجتهوا مبارشة حنو البيئة الطبيعية " وارشوا التحول بعيدا عن
التأكيد النحيت عىل املواد احلقيقية املش تقة من جامليات احلد الدىن ابجتاه التوصل الكرث صورية اذلي فيه نقشوا تصامميهم
عىل سطح الرض ،وتأثروا لعامل املدنية والهندس ية اليت تقام لشق وتسوية الرض وانشاء الطرق احلديثة واحلدائق
واملتزنهات"(،03ص.)038
بدأت شعبية فن الرض مع
عادة طم مادة جبس ية عىل أرضية
القاعات الفنية ،فـ (والرتدي ماراي)
قام بفرش  0211قدم مكعب من
الرتبة داخل قاعة العرض مغطية
مساحة الرض لكها ،كذكل قام
(دي ماراي) برمس خطوط
ابلطباشري بطول (ميل واحد) يف
شلك()3
الصحراء .شلك()3
والفنانون أمثال (روبرت س ميشون ،ريتشارد لونغ) جعلوا من الرض نفسها قاعدة لعامهلم املوضوعة عىل مس توى
البيئة والعامل .فهيي عبارة عن أشاكل حلزونية دلى الول ودوائر كبرية او جدران طويةل دلى الثاين"صفت يف خمتلف
احلالت من احلجارة الطبيعية ويف وسط طبيعي تبقى عىل صةل معه وتعرب يف ان واحد عن (النظام والفوىض) كظواهر
متحدة من الطبيعة نفسها"(،0ص.)313
يقابل ذكل أيض ًا وهبدف (حتجري الزمن
داخل رؤية اثنية) أعامل (اننيس هولت) املمتثةل يف
أبنيهتا الرصحية (أنفاق الشمس) واحللقات احلجرية
والبراج ،فقت بنت أربعة أنفاق ابجتاه زاوية
رشوق الشمس وبضهيا ،حبيث تس تقبل أشعة
الشمس يف النقطة البعد عن خط
الاس تواء(،0ص .)313شلك ()3
اما جتربة الفنان البييئ (كرس تو) فهيي فريدة
من نوعها ،ففن (كرس تو)هو عام جد ًا ،دامئا يف
شلك ()3
الفضاء ولكن الفنان نفسه يبقى يشء
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ما فيه غامض ،فهو مولع ابلتغليف فقد
بدأ بتغليف الش ياء الصغرية ،الش ياء اليت
وجدها ابلس توديو اكلكرايس والطاولت
والقناين الزجاجية ،ومن مث انتقل للمشاريع املغلفة
الكبرية ففي هناية عام  0291بدأت التحضريات
ملرشوع س تارة فايل (الوادي) فعرب الوادي يف
جبال رويك يف كولورادو متتد س تارة من القامش
بطول 311م وقد تطلب ذكل 03.111مرت مربع
من القامش اذلي علق عىل سكل فولذي وأقميت
الس تارة ذات اللون الربتقايل واليت تزن  3طن
بصورة سلمية وطويةل مبا فيه الكفاية ليمت
شلك()7
تصويرها( .)99شلك()7
اما الاجناز العريب عىل صعيد الفن البييئ فرمغ أمده القصري الا اننا نلمس ثراء فين عىل مس توى الرؤية واملعىن
مع ًا  ،مفن العراق توحض جتربة الفنان (اسامعيل اخلياط) بعد ًا تضامني ًا بني الفنان والبيئة الطبيعية احمليطة به فعمل عىل تأليف
فنية وبألوان زاهية عىل خصور احد اجلبال يف شامل العراق ،اما جتربة الفنان العرايق (جعفر طاعون)** يف همرجان (فن
املناخات فن البيئة)*** فقد اش تغلت أعامهل مبوازات
جتارب جاملية بتفضيل املتلقي من منطلق ارشاكه يف
تنفيذها حيث اعمتدت جتربة (جعفر) عىل سطوح
(النايلون) بعد أكساهئا لهيلك انشايئ خش يب معد يف بيئة
الساحل .ففضاءات هذه السطوح الشفافة تركت
مساحات للتلوين والتدوين للمتلقي ومبختلف العامر يف
موزات بيئة مقاربة أخرى هو البحر احملاذي لها ،وما
اختالف الفنان ال يف طريقة تنصهل عن هممة (الرمس
والتلوين) لصاحل املتلقني املندهشني من مبادرته هذه يف
حماوةل منه لكرس مألوف العرض التشكييل العريب
شلك ()2
التقليدي( .)98شلك ()2
كذكل مل يبتعد الفنان العرايق (مظهر امحد)**** عن مناخ
وبيئة العرص يف أعامهل الفنية غري انه توجه حنو البيئة الصناعية
مس تفيدا مما طرحته من وسائل تعبري جديدة من مواد ودلائن
وصناديق اكرتونية سهةل التالعب لتكوين الشاكل هبا ،فعمهل
(املدينة) صنعه بلكتيه من صناديق الاكرتون املرتبة يف نسق
هنديس مضن مساحة الفضاء الكرب(اجلدار) والجساد الورقية
شكل ()7
الشاغةل حلزيها السكين وفضاء املمرات احليادية الفاصةل( .)98شلك ()9
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جند أيضا وعىل نفس الصعيد ويف دول المارات العربية املتحدة هناك مجموعة قليةل من الفنانني التشكيليني يتعاملون
مع فن الرض وفن املوقع وحتاول هذه اجملموعة توظيف البيئة احمللية وادخال هذه البيئة يف طبيعة الفن البرصي ووضعها
يف س ياق الفن حيث يرى الفنان (حسن رشيف) ان لك انسان هل عالقة ابلبيئة وابلتايل لك فنان سواء اكن رسام ًا أو
حنا ًات أو شاعر ًا أو موس يقي ًا فهو ل ينقطع عن تكل العالقة ايمحمية ابلبيئة اليت يعيش فهيا ويتأثر هبا وميتذج (حسن رشيف)
جتارب رفقته اذ يرى ان (محمد امحد ابراهمي) اس تطاع الشارة بسطوع اىل البيئة عرب موادها ومواقعها وحساس ية الامتيش
مع املواد املرتبطة هبذه البيئة ،اما الفنان (عبد هللا محمد السعدي) فانه حيايك الش ياء املهمةل يف البيئة ،ومينح(حسني
رشيف) الش ياء املنس ية صور ًا جديد ًا فقد رمس اب ًاب عىل اجلدار اخلاريج للمركز الثقايف الفرنيس والباب يعد من أصداء
البيوت الشعبية ففيه ألوا ًان وعنارص زخرفية وتكوينية ،هذا العمل حول احلائط المص  -يف املوقع والبيئة  -اىل متحرك
فين  -برصي(.)92
الفن البييئ والفضاء (املفتوح /املغلق)
يتحرك الفن البييئ او ينبعث من الفضاءات املغلقة (قاعات العرض) اىل البيئة الفس يحة والفضاء املفتوح ومن خالل
العمل الفين اذلي ختطى قاعة العرض ليشمل العامل ،يعرب الفنان عن رغبته لدلخول جسد ًاي يف العامل ،ابلنتقال من اليشء
(اللوحة) اىل املدى احمليط به " مستبد ًل اطار اللوحة ابطار الوجود اذلي يقدم هل مدى تشكيلي ًا ل حدود هل ويتيح هل
القيام بتجربة حقيقية مبارشة مع العامل"(،0ص.)313
ان حتسس الفضاء احمليط(املفتوح) يعد ابدلرجة الوىل وظيفة ابيولوجية(،3ص ،)21فالشعور النساين يرتبط ابخلوف
والفزع من الفضاء املمتد الواسع (املوحش)  ،ذلكل فان للفن البييئ هل جامليته ذات الزنعة العاطفية مفن خالل العمل الفين
البييئ يضفي الفنان معناه اخلاص عىل الفضاء (املوقع) اخملتار مليلء مساحاته الفضائية واليت ابلنتيجة تثري شعور ًا ابلس تخدام
املالمئ واجياد معىن اللفة بدل الفزع من الفضاء املفتوح وهذا ما نلحظ جتسده يف أعامل (والرتدو ماراي) البيئية حيث
الاندماج اجلسدي ابلطبيعة تأخذ سرية ذات طابع تأميل صويف.
ان انزايح الفن البييئ من الفضاء املغلق وحماثية الفضاء املفتوح يه معلية ذاتية من انحية وجاملية جتريبية من انحية
أخرى وذكل لكرس اكفة الفضاءات احمليطة ابلنسان ،حيث مزي(ميرتوبولس) ثالثة أنواع من الفضاءات ارتباط ًا حبركة
النسان ويه(:)p461-462،93
 .0الفضاء احمليط :اذلي حيوي لك ما حييط ابلنسان.
 .9الفضاء الهودولويج ( :(hodological spaceاذلي يتحرك فيه النسان لغرض الوصول لغاية ما.
 .3الفضاء الشخيص :اذلي يش به الفقاعة اليت حتيط ابلنسان وتتحرك معه.
فعملية تنظمي الفضاء ابلعمل الفين البييئ هو حترر ذات الفنان من فضاءها الشخيص اذلي يعد مقيد لتكل
اذلات ،وهو أيض ًا يصمم معهل الفين لتحويل بعض القطاعات البيئية ليك تؤكد ظهورها وأمهيهتا كفضاء بييئ متت
صياغته بيد الفنان ،هذا اجملال من العامل يش به اىل حد بعيد الهندسة املعامرية حيث ل تس تدعي فقط موهبة الفنان
يف معل التصممي ،بل يتطلب هجد اداري ولوجس يت وهمارة هندس ية ،اضافة اىل فريق من العاملني يكون كفوء
ومؤهل ليقوم بتنفيذ خطة الفنان استناد ًا اىل موضوعه وأسلوبه(.)p1110،90
الفن البييئ والالمألوف (فن الصدمة)
لقد سام البعض الفن البييئ بـ (الفن املس تحيل) اذ عرف الناقد الفين المرييك (ديفد أآل شريي) الفن املس تحيل
كش ياء ذات أبعاد خضمة من املس تحيل مجعها او عرضها يف املتاحف والقاعات فكتب (شريي) مقاةل( :بعض الفن
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مس تحيل) لنه يف شلكه الهنايئ يوجد فقط كفرتة وميكن ادراكه ،ومن العامل اليت مت تصنيفها كفن املس تحيل ،ارض مليئة
ابمللح ،قاعة مليئة ابلوساخ ،حقل حمصود ،صناديق مليئة ابلجحار ،وقطع من اجلليد ،ووصلت اذلروة الرمزية لهذا النوع
من الفن يف معل (رفائيل ترييرز) املسمى (الثلج) مع مجموعة من قطع اجلليد وورق اخلريف املوجودة عىل جدران متحف
(وتين) وقد قيل لرتيض جامعي التحف الفنية اذلين يشكون من الطبيعة الرسيعة الزوال لعمهل(،03ص.)087
ان فكرة الالمألوف ،الالمنطقي ،الصدمة والدهاش يه احد مرتكزات الفن الغريب املعارص بعمومه والفن البرصي
خبصوصه هذه الفاكر يه ترديد ملقوةل (بريتون) الشهرية " ان امجلال اما ان هيزك هز ًا أو ليكون"(،3ص ،)932فأعامل الفن
البييئ تتبىن هذا النوع من امجلالية التجريبية ،ففكرة الالمألوف جتسدت يف معل الفنان البييئ (روبرت س ميشون) حاجز
املاء احللزوين البالغ طوهل (321م) ان العمل من السعة ابحلجم والضخامة حبيث لميكن تصور شلكه من عىل سطح الرض
ولكن ميكن مشاهدته بأمكهل فقط من اجلو.
ان الفن البييئ كتيار فين مولود من رمح حركية امجلاليات التجريبية اليت تسري بوترية تضفهيا ادلهشة والتغريب حياول
ان يفرس العامل من خالل منطق الالمنطق والالمألوف  -أي الفن البييئ  -يمن "عن التناقض بني الرغبة النسانية يف
الوضوح والنظام من هجة ولمعقولية العامل اذلي القي فيه النسان من هجة أخرى"(،02ص.)93
هذا الحساس دلى الفنان البييئ يف البحث عن الانسجام الكوين وراء الالمألوف والالمنطق تودل عنده نتيجة
ل منطقية احلياة نفسها ابلضافة اىل التكرار املياكنييك حلوادث احلياة اليومية ووعيه مبرور الوقت وحمتية املوت واحساسه
ابلعزةل عن العامل واملظاهر البيئية ،بل وابحساسه بغربته عن نفسه(،02ص ،)93هذه الظواهر مبجملها حتث الفنان البييئ عىل
اجياد ذاته املغرتبة وسط البيئة احمليطة به من خالل ابراز تكل اذلات وحريهتا عن طريق العمل الفين الالمالوف أحياان بل
واملس تحيل أحياان أخرى ولهذا يقول الفنان البييئ (كرس تو) ان أعامهل تعد مظهر من "مظاهر احلرية املطلقة والالمالوفة
لكي ًا"(،02ص.)93
الفن البييئ وجامليات التلقي واملشاركة
تمتثل جاملية الفن البييئ يف وعي املتلقي لها وهذه امجلالية تتبلور يف نقطة انسانية لواعية يف التلقي وادراك العامل
احمليط وتعود هذه النظرة اجام ًل ملعطيات فلسفة (بول ريكو) من خالل توضيح فاعلية الاس تعارة يف صنع املفاهمي أي
البحث يف تبادلية املفاهمي النصية لش ىت الجناس الثقافية حيث يشلك النص /العمل الفين وساطة بني النسان والعامل/
البيئة ،وبني النسان والنسان وبني النسان ونفسه ،الوساطة الوىل يه (املرجعية) والثانية يه (التصالية) والثالثة (الفهم
اذلايت) وعليه فان عامل النص /العمل الفين هو العامد اليت ترتكز عليه املهمة التأويلية لتفسري العامل وتوضيحه ،ان الاس تعارة
تعين الهناية " ان وصف الواقع اذلي يبتدئ أمامنا ،العامل اذلي نعيش واذلي ل نس تطيع ان خنرج منه ميكن ان نعيد خلقه
من جديد ،وان نعيشه بتوتر معيق عن طريق الفن والشعر"(،01ص.)93-93
يف بعض الحيان يتحدث علامء امجلال عن الاكامتل وعن الانفتاح يف الثر الفين(،9ص ،)02-07وذكل بقصد اضاءة ما
حيدث أثناء اس هتالك املوضوع امجلايل ،فالثر الفين (البييئ) هو من هجة موضوع ميكن ان جند هل شلكه الصيل كام تصوره
الفنان وذكل من خالل مظهر الآاثر اليت حيدهثا عقل املتلقي واحساسه وهكذا خيلق الفنان ش ً
الك مكمت ًال هبدف تذوقه
وفهمه مثلام أراد هو ،لكن ومن هجة أخرى " فان لك (متلق) وهو يتفاعل مع مجموعة املثريات وهو حياول ان يرى وان يفهم
عالقاهتا ميارس احساس ًا خشصي ًا وثقافة معينة وأذواق ًا واجتاهات وأحاكم ًا قبلية توجه متعته اطار منظور خاص به ،ويف
العمق فان الشلك يكون مقبو ًل جاملي ًا"(،9ص.)02-07
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وهبذا املعىن فان لك اثر فين حىت واكن مكمت ًال ومغلق ًا من خالل اكامتل بنيته املضبوطة بدقة " هو اثر مفتوح عىل
القل من خالل كونه يؤول بطرق خمتلفة دون ان تتأثر خصوصيته اليت ل ميكن ان ختزتل ويرجع المتتع ابلثر الفين اىل كوننا
نعطيه تأوي ًال ومننحه تنفيذ ًا ويفيد احياءه يف اطار أصيل"(،9ص.)02
ذلكل ميكن للفن البييئ ان يكون جتريد ًاي او تصوير ًاي متحكامً او عفو ًاي ،كام ميكن وجود أش ياء يف العمل الفين البييئ
او عدهما ابملطلق ولكن الساس القامئ عليه العمل الفين البييئ هو العالقة املتبادةل بني لك من املشاهد والعمل واملاكن
واملشاهد ،والامه هو اس تعانة الفنان البييئ ابلفضاء او املساحة لكها والسامح للمتلقي ابدلخول ليك يصبح جزء ًا مهنا ،فهو
ليس مشاهد فقط بل أصبح املتلقي تمكةل للعمل ومن دونه ل يكمتل العمل .ان صفات الفن البييئ الفزيايوية /احلس ية،
الفضاء احلقيقي الزمن احلقيقي ،الصوت ،املادية ،اللمس ية والشمس ية ،تدعو املتلقي اىل ان يرتبط يف عالقة مثالية مع
الفورية امجلالية للعمل ،وهكذا ،تتصل لك من أحاسيس الفنان واملتلقي مكس تقبالت للمعىن(.)92
ان أحد أهداف الفن البييئ هو مشاركة املتلقي ولكن تعريف املشاركة خيتلف من فنان اىل أآخر وحىت دلى نفس
الفنان من معل اىل أآخر ،اذ ميكن للمشاركة ان تكون فقط نوع ًا من تقدمي نشاط معني للمشاهد او يطلب منه مث ًال امليش
والتنقل داخل املساحة او ببساطة فقط املشاهدة.
ويف لك احلالت ،عىل املتلقي ان يمكل املشهد أو العمل وهنا يدخل عنرص الصدفة يف أعامل الفن البييئ حيث
يكون هدف الفنان هو أحداث ردة فعل دلى املتلقي من ااثرة عواطف أو اختيار حدس أو عدة حواس دليه ،وهذا
ابلفعل ما حيدث عندما تصف (جني لكود) اثر أعامل الفنان البييئ (كرس تو) عىل املتلقني فهيي تشعر ابن امجلهور اذلين
جاءوا لرؤية العمل الفين البييئ يتغريون وتقول أيض ًا "أنت ميكن ان ترى الناس يتغريون ،ويبدأون ابلبتسام لبعضهم
البعض ،يبدأون ابلالكم مع بعضهم البعض مه يف حاةل خمتلفة جد ًا من صور العقل ،لهنم يشعرون ابحلرية ومه يشاهدون
حد ًاث فني ًا حيدث مرة يف العمر"(.)08
ان العمل الفين البييئ وهو يذهب مبارش ًة للمتلقي وحيتك به فانه يؤكد أو ًل حضوره لللك وليس لفئة حمددة فال
أحد ميكنه ان ميتكل العمل ول أحد يس تطيع رشائه هو مكل لللك ومباح هلم اثني ًا كسب عدد كبري من املتلقني وابلنتيجة
تفعيل جاملية العمل الفين من خالل تفعيل عدد احلضور الهائل فقد بلغ مث ًال عدد زوار اجلرس القدمي يف فرنسا واذلي غلفه
الفنان (كرس تو) أكرث من ثالثة ماليني زائر(.)30
تأسيس ًا عىل ما س بق فان جامليات التلقي تذهب اىل ان اجلوهر التارخيي لعمل ابداعي ول ميكن بيانه عن طريق
حفص معلية انتاجه أو من خالل جمرد وصفه فقط ،بل ان هذا العمل ينبغي ان يدرس بوصفه معلية جدل بني النتاج
والتلقي أي بني اذلات املنتجة واذلات املتلقية ومبعىن أآخر التفاعل بني املؤلف وامجلهور(،09ص.)033
حتليل العينات
يعد العمل الفين الرصيف او املرىس احللزوين (روبرت س ميثون) احد امه العامل البيئية (الفنية) للقرن العرشين
فقد اكن (س ميشون) هموس ًا ابخمللفات اليت صنعها النسان ،أكوام الفضالت ،بؤر القاممة ،املنامج املس هتلكة املهجورة املقفرة
ابلحواض واجلداول املائية امللوثة ،ففي عام  0229بدأ ابس تكشاف املناطق الصناعية حول (نيو جريس) حوُسر برؤية
الشاحنات ويه تنقل وتنقب الطنان من التربة والصخور حىت عدها ماكفئة لنصب العرص القدمي ،وعىل امتداد عقد
الس بعينات ظل (س ميشون) يروح وجييء مغطي ًا سائر البالد المريكية وهو حياول ااثرة الاهامتم بفكرة ان احد احللول
العملية ملسأةل الفادة من املناطق اخملربة قد يكون اكمن ًا يف اعادة احياء دورة احلياة واملاء عرب لغة فن الرض .
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امنوذج ()0
العمل الفين البييئ)0( :
امس العينة :الرصيف احللزون.
امس الفنان :روبرت س ميتسون.
اخلامة واملادة :خصور ،تربة ،بلورات ملح،
طحالب محراء.
احلجم379 :م × 3.79م.
اترخي النتاج.0291 :
املوقع :أوات ،الولايت املتحدة المريكية.
ان العمل ميثل صورة فوتوغرافية لحد العامل الضخمة ملا مسي بفن الرض وهذا العمل أو الرصيف احللزوين يشق
طريقه يف الرض يف جزء منعزل من حبرية ملحية كبرية يف (أآوات) ومبساعدة ماكئن احلفر العمالقة والآليات الثقيةل ويه من
منتجات الصناعة احلديثة متكن (س ميشون) من ان يطمر مكيات هائةل من الصخور يف مياه حبرية حضةل (حبرية امللح
العظمى) ،ان الفنان بعمهل هذا قد اس تعاض عن املفاهمي التقليدية للتعبري الفين مبواد تنمتي اىل البيئة واىل الرض وما حتويه
من خصور وتراب ومياه وبلورات ملحية ،غري ان اللمسة امجلالية اليت اضافهتا الطحالب احملصورة داخل احللزون أدت اىل
تغيري لون املياه فيه اىل اللون المحر.
ان معل (س ميشون) ينمتي اىل الاجتاه التجريدي من انحية الشلك فهو عبارة عن رشيط حلزوين بطول 379م
وبعرض 3579م وبرمغ بساطة الشلك ،الا انه مييل اىل الوحدة والتاكملية ،شأنه شأن أي معل فين معارص جيول حول
البساطة مبتعد ًا عن التعقيد ابلشلك ،ومبا ان (س ميشون) اختار الشلك احللزوين فان ما ميتاز به هذا الشلك من حيوية
وحركة دامئة فانه قد جيازوا المنطية والراتبة فيه.
كذكل وعىل نفس الصعيد فان الرشيط احللزوين يتالعب ابلفضاء املفتوح واملغلق معا لنه مييل اىل معاين الانفتاح
والانغالق عىل التوايل ،فالرض يه املنغلقة ذاتي ًا من حيث جوهرها وانتاج الرض يعين محلها اىل املفتوح بوصفها ما هو
منغلق عىل ذاته فانتاج الرض يعين الانفتاح عىل العامل نفسه ،هذا الانفتاح يمت من خالل العمل الفين نفسه ،فالرض
تؤكد نفسها يف العمل الفين.
ان معل (س ميشون) من سعة احلجم والضخامة حبيث ل ميكن تصور شلك هل من عىل سطح الرض ولكن ميكن
مشاهدته بامتميته فقط من اجلو والفضاء ،اما الوس يةل الوحيدة لعرض مثل هذه العامل أمام امجلهور يمت فقط عن طريق
الصور الفوتوغرافية والواثئق الفلمية ،ان بنية الضخامة هذه تؤسس مجلاليات أخرى عىل صعيد املعىن أو ًل والتلقي اثني ًا.
مفن حيث املعىن فالعمل الفين خيرتق املس تحيل يف بنيته التنفيذية وصو ًل اىل الالمألوف والالمس تحيل يف انتاجه
اضافة اىل حماوةل الفنان اس تخدام وتسخري الطبيعة كامدة للفنان ورغبة يف احلياة من خالل الاندماج والتوحيد ابلبيئة.
لقد أاتح معل (س ميشون) الرصيف احللزوين -كشلك معزول عن املركز احلرضية وسط حبرية ملحية -اىل اذلات
التحرر والهروب حنو البيئة كوهنا الرمح الول للحياة البرشية ،فالعمل يشلك من الاغرتاب الرويح يف عالقة اذلات ابلبيئة
فاذلات يبحث عن واقع أآخر جديد لامترس فيه س يادهتا بدون حواجز وموانع وحتقق رغابهتا من دون تضييق لتكون البيئة
الطبيعية يه املاكن اذلي ميتص لعقالنية الفعل احلضاري لالنسان.
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ان اللفات الطويةل للحلزون تذكران ابلساطري القدمية ،حول البحرية املرتبطة بقناة غري أرضية ابحمليط اليايس ،طبق ًا
لتكل الساطري فان جمرى املاء ذها ًاب وااي ًاب خلق بركة ماء ملتفة يف البحرية شبيه ابحللزون.
لعل من الغريب ان نذكر ان معل (س ميشون) قد مغرته مياه البحرية لفرتة طويةل لكن ظهر منذ فرتة ظهر اثنية ،لقد
حتولت حبرية (أوات) املهمةل واملهمشة ـ بنظر اجملمتع الصناعي ـ بفضل الرصيف احللزوين اىل بيئة جاملية متثل تطور الثقافة
البرصية من خالل القاء املسؤولية عىل املتلقي لتفحص املضامني اليت احتواها العمل الفين وتقوميها.
امنوذج ()9
العمل الفين البييئ)9( :
امس العينة :مش بك الغس يل.
امس الفنان :لكيس اودلنربغ (.)Class Oldenburg
اخلامة واملادة :الفولذ.
احلجم 37 × 2.3 × 3.3 :م .
اترخي النتاج. 0292 :
املوقع :فيالدلفيا ،الولايت املتحدة المريكية .
ميثل معل أودل نربغ (مش بك الغس يل) جزئية من البيئة الصناعية تشرتك
هبا معظم الشعوب وعىل اختالف ثقافاهتا ال ان ذكل املش بك ظهر خمالف ًا لواقعه
البييئ الصناعي البس يط واملعاش فهو هنا نصب حنيت خضم ذو اس تقامة معامرية
يبلغ طوهل  253م ،ان جاملية هذا العمل غري متأآتية من التعقيد يف العمل الفين بل عىل العكس حيث البساطة والاخزتال
يزنعان ابلشلك حنو التاكملية مجلةل العالقات املؤسسة هل ،اضافة اىل ذكل فان جاملية هذا العمل تمكن أيض ًا من بساطة
القمية املأخوذة واملمتثةل يف (مش بك الغس يل).
ان (اودل نريغ) اجته للبيئة الصناعية وخاماهتا يف انتاج معهل الفين هذا فقد اختذ من مادة الفولذ خامة لعمل مش بك
الغس يل وهو هنا حيايك البيئة الصناعية والفضاء الصناعي احمليط ابلعمل ،لقد اس تغل (اودل نريغ) ذكل الفضاء املغلق
واحملاط بناطحات السحاب ليتجاوز منطية املشهد وراتبته حنو ااثرة ادلهشة والصدمة ،وهنا يكون ما هو هممش دور يف
جذب الانتباه داخل تكل البيئة الصناعية املزدمحة بناطحات السحاب وأعامل الفولذ.
ان املعىن ذو المهية والركزية الساس ية اليت يش تغل علهيا البعد امجلايل يف هذا العمل ،هو اعالء ما هو هاميش
جلعهل متسايم رافض ًا لك املفاهمي اليت جاء هبا املثاليون حول مثالية امجلال احملض فالبعد امجلايل فيه قامئ عىل أساس جاملية
بنية التناقض مفا اعتادت عليه اذلات النسانية ورؤيهتا امجلالية للعامل الفنية امنا يه متحققة بامتثيل ونصب ذات بعد فكري
معيق كنصب (احلرية) ونصب (بوذا) ولكن نصب (اودل نريغ) جاء هنا انقض ًا للك تكل الرؤى حيث ان اذلائقية هنا
اجتهت حنو الالمالوف بل الالمتداول يف منطقة الفن.
لقد حاول (اودل نريغ) يف معهل هذا ان جيعل املتلقي أكرث انفتاح ًا ووعي ًا بذاته وبيئته ،بدل من ان خيلق شيئ ًا منعز ًل
ومغلق ًا ،فالفنان هنا حاول توس يع احساس املتلقي حنو بيئته واملمتثةل ابلبيئة الصناعية ،اضافة خللق عالقة بني اجلسم نفسه
والبيئة ،ويف هذا احملور يقول (اودل نريغ) " :اان اس تعمل حمااكة ساذجة ل لنين ل امكل خميةل او لين أود ان أقول شيئ ًا
عن العامل اليويم اان أقدل -0 :أش ياء و  -9أش ياء مودلة ،عالقات أش ياء مصنوعة ليس بقصد جعلها "فن ًا" واليت حتوي
بسذاجة ُسر ًا وظيفي ًا معارص ًا ،اان أحاول ان أنأى هبا اىل ابعد من هذا من خالل سذاجيت اخلاصة ،واليت يه غري مصطنعة،
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أكرث من ذكل مبعىن حشهنا بشدة اكرب وتطوير عالقهتا ،اان ل أحاول ان اجعل مهنا "فن ًا " هذا ما ينبغي فهمه  ،اان أقدلها
لين أريد من الناس (املتلقني) ان يعتادوا عىل ادراك قوة الش ياء وهو هدف تعلميي"(،00ص.)039-037
امنوذج ()3
العمل الفين البييئ)3( :
امس العينة :سالم لكردس تان.
امس الفنان :اسامعيل خياط.
اخلامة واملادة :ألوان عىل احلجارة.
احلجم :أجحام خمتلفة.
اترخي النتاج.0222 :
املوقع :كردس تان – العراق.
لقد ميلء (اخلياط) بعمهل هذا
الصخور الصامء طاقات تعبريية وما حاول اكتشافه ،هو حترير ذاته عن طريق خرق املعتاد يف الرؤية الفنية والاجتاه حنو
الالمألوف جاملي ًا ،فقد ترك الفنان مقاشة الرمش وفضاء املرمس املغلق لينتقل خبربته امجلالية صوب فضاء اجلبل والاس تعاضة
ابلصخور كخامة ملساحاته اللونية ،هذا ادلور امجلايل اذلي أعطاه (اخلياط) لبيئته احلاضنة اجلبل هو تأكيد وتأهيل املاكن /
اجلبل وجعهل انطق ًا بلغة امجلال بد ًل من لغة احلروب.
اذا اكن العمل الفين مكيس ًا بفكرة مس بقة ،لجيد الفنان (املنفذ للفكرة) غري الانس ياق وراء مغرايت ما تش به
فكرته من احياءات ودللهتا خمزتل حسب همارته وقصديته الكثري من تفاصيلها وصول اىل مايضمنه حدودها القصوى اليت
بقدر ما تلغي التفاصيل املشوشة عىل مجمل العملية الدائية فاهنا تعمق جوهر الفكرة .هذا الهنج نراه واحض ًا يف هذا العمل
اذلي يتجاوز املقياس املورفولويج التقليدي للعمل الفين اكلنسب والكتةل والفضاء املنظور وغريها ،الا انه مل يلغي احلس
ادلرايم الواحض يف حدود فكرته املفاهميية اليت أراد هبا الفنان اس تكناه حميطه البييئ.
مل ميل (اخلياط) مغامراته التجريبية اليت يقدهما للمتلقي مراقب ًا الصدمة اليت حتدهثا هذه العامل دلى الآخر ،ان
الطائر البيض اجمللود يف هذا العمل هو املوضوع اذلي س يطر عىل هواجس (اخلياط) منذ س نوات طويةل ،هو رمزه
احليايت اذلي اكن قد رمسه منذ البداية مث كرب ودخل منجزات جتريب الرسام وتطور.
مفوضوع الطائر***** تكيف دلى (اخلياط) فهو رمز احلياة والسالم وكذكل رمز من رموز الصمود وحتدي املوت
اذلي عبث ابلعراق بصورة جمانية ،طائر (اخلياط) مرة يتعرض للموت مع الاف ممن قتلوا يف حلبجة ويف معليات النفال،
وأخرى نراه ينتفض كرمز للخلود.
ان طائر السالم هذا املنبعث من رماد اخلراب اىل فضاءات احلرية ،يصيغه (اخلياط) فني ًا كنه مجةل تشكيلية
منحوتة من خصر انه أقرب اىل املتحجرات (هذه بيئيت) يوحض اخلياط " اان ابن اجلبل ،ولك ما هو حويل خصور ،ل
أس تطيع ان أصيغ اشاكيل من طني أو مقاش لهذا يبدو الشلك عندي وكنه منحوت مع انه مرسوم"(.)07
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نتاجئ البحث واس تنتاجاته:
 .0ظهرت جاملية الفن البييئ عرب الاش تغال عىل تاكملية العالقات اليت تؤسس وحدة وانسجام العمل الفين البييئ.
 .9خلق الفعل الفضايئ اخلاريج (الفضاء املفتوح) كياان اس تقالليا وتفاعلي ًا يف الان نفسه ما بني كتةل العمل البنايئ
التشكييل ومعوم الفضاء احمليط ابلعمل الفين وهذا ما خلق هيئة جاملية متأتية من فعل الفضاء.
 .3شلك احملتوى أملضاميين يف فن ما بعد احلداثة مرتكزا جدلي ًا من حيث فعل اجلدل العالئقي ما بني اخلامات املصنعة
اجلاهزة مهنا والطبيعية خللق نوعا من الئتالف عرب التباين خللق انسجام متنامغ يف بنائية النشاء التكويين.
 .3يكون الاش تغال امجلايل يف الفن البييئ عىل الاجتاه صوب الالمألوف ،المر اذلي حيرر لك من ذات الفنان واملتلقي
من منطقة التداول البس يط واملألوف والتشكيك به ،بل الاجتاه صوب الالمألوف املهمش خاصة يف حدود بنية
املاكن واعتباره مركز ًا فاع ًال للقمية امجلالية.
 .7شلكت البنية الصناعية للمجمتع الاس هتاليك دافع ًا للخروج من الانغالق يف التعبري والاجتاه حنو البيئة الطبيعية
لستامثر مشاركة املتلقي احلية واملبارشة يف بنية العمل الفين ،وهذا ما دفع ابملؤسسات الاقتصادية اىل دمع الفن البييئ
ملا يشلكه من اس تقطاب جامهريي.
 .2رضب بنية املركز يف النساق املعرفية وامجلالية والاش تغال عىل الهامش ية ،حققت للفن البييئ بعده امجلايل الالمألوف
وغري املتوقع.
 .9الارتاكز عىل التوثيق العاليم للعامل الفنية البيئية (صور فوتوغرافية ،أفالم واثئقية ،ش بكة املعلومات ادلولية)
منح للفن البييئ بعد ًا جاملي َا جتاوز متحفية العامل اىل عوملة الظاهرة التشكيلية والانفتاح يف التلقي عرب الزمان واملاكن
من خالل وسائل التصال احلديثة.
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.** فنان عرايق مقمي يف السويد
.9117 *** اقمي هذا املهرجان يف تونس
.**** فنان عرايق مقمي ابلسويد
***** يروي اخلياط سبب تعلقه برمز الطائر فيقول(يف طفوليت حصلنا اان وأيخ عىل طري كهدية وبدأان هنمت به لكنه مات
 ان يبقى معي دامئ ًا لهذا، كنت أمتىن ان لميوت، بقي عالقا يف ذاكريت البرصية
َ  هذا الطري،ذات يوم ودفناه حبزن
: معد، فياض: انه يعيش يف لوحايت مكوضوع معارص يرمز ملا أعانيه) ينظر،منحه يف أعاميل هذا الوجود املفرتض
، 2292  ع، جريدة الرشق الوسط،اسامعيل خياط حيمل طائره السطوري وأقنعته من كردس تان اىل لندن
. لندن،9112
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Aesthetics Environmental Art (An analytical study)
Mohsen reda alkizwini
turath Amin Abbas
Research Summary
Find cares studying the aesthetics of environmental art, one of
the topics that is one of the problems of the aesthetic side in the arts of
postmodernism, so this research came as an attempt to get to know the
aesthetic concepts of environmental art that can be learned from
functional testing in the formation of the post-modern control.
The research involved four chapters: The first chapter discusses the
general framework of the research methodology, as it was displayed in
it
The research problem and its importance and define its objective to
identify the aesthetics of environmental art at the level of the body,
meaning, the receiver .ozlk in Iraq and America as the spatial limits of
the time limits are period stretching from 1970 to 2006, because of this
period (1970) the beginning of documenting achievements
environmental art.
And ensure that the second chapter the theoretical framework
through the first two sections dealt with concepts about environmental
and ecological second intake was studying art and the most important
and orientations and its nutrients aesthetic.
While the third quarter included research procedures through the
codification of the research community and appointed by the
methodology, and then analyze the sample models and guestrooms) 3.
(Models have been selected purposely, and taking into account the
representation.
The fourth chapter was devoted to the search results, the most
important being: the meaning content form in postmodern art anchor
dialectically in terms of reaction controversy relational between raw
materials manufactured ready-made ones and natural to create a kind of
coalition across the variation to create harmony harmonious in
structural construction formative.
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