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يفية إبداع هذه كحيث يقوم البحث على البحث فى  بر طريق التقنيةالبعد الثالث والعمق عإظهار واإلتقان فى 

 ة.األعمال المتقن

ن كل المتقا الشومن هنا كان البحث وراء هذه التقنية لمعرفة المراحل التى يمر بها العمل الفنى ليصل لهذ

  .ومعرفة الطبقات التى يمر العمل بها حتى يصل إلى هذه المرحلة

فى  ن دايكالتقنية الذين كانوا يستخدموها بعض فنانى عصر النهضه والفنان فا الوصول إلىهدف البحث: 

 لتحليلىا: المنهج الوصفى منهجية البحث. والتعرف على جميع مراحلها تفصيلا  ةعمالهم الفنيأإبداع 

ن فنانيال أعمال : الوصول و القدرة على تطبيق تلك التقنية واستنساخ بعضنتائج الرئيسية للبحث ،والتجريبى

إلى ل صر للوصوالمعا :قدرة الفنان والباحث اإلستنباطات الرئيسيةالكبار أو إبداع أعمال جديده بنفس التقنية. 

 مراحل وتفاصيل ما قدموه أسلفة من الفنانين واستخدام تكنولوجيا التصوير فى تطبيقها.
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 Introduction  :املقدمة

 (1)شكل أداء أنتونى فان دايك 

 
Self Portrait With a Sunflower showing the gold 

collar and medal King Charles I gave him in 1633. 

The sunflower may represent the king, or royal 

patronage (figure 1) . 

 اليةبورتريه ذاتي مع زهرة عباد الشمس تظهر الطوق الذهبي والميد

باد ع. قد يمثل 1633التي منحها إياه الملك تشارلز األول في عام 

 (.1الشمس الملك أو الرعاية الملكية )شكل 

 :(2البورتريه )

عملا في  99ن ديك. أكمل تشكل الصور جوهر أعمال أنتوني فا

ا. يعتبر الفنان في المرتبة الث 72المجموع،  عد انية بمنها كانت صورا

 قدوته تيتيان.

لى من وقته في إيطاليا، أشاد األرستقراطيون بفان ديك لقدرته ع

تصوير الشخصية البشرية بسلطة طبيعية وكرامة. واصل إظهار 

كانة مدعم دعائم المختلفة لتأثيره الفلمنكي في البورتريه باستخدام ال

ا في لوحة األلوان الخا ه صة بالحاضنة. كان تأثيره األسلوبي واضحا

 .عباستخدام خلفية داكنة شبه تقليدية لتسليط الضوء على الموضو

أصبحت صور فان ديك أكثر شهرة عندما ذهب للعمل في محاكم 

حاكم إنجلترا، بعد أن أوصت به كونتيسة أروندل وزوجها. أحببت الم

التي ال تزال غالبيتها من الروم الكاثوليك، اندماج فان ديك لمفاهيم 

األيقونات مع الطبيعة. تم تعيين صوره إلى حد كبير في الديكورات 

 .الداخلية السوداء والحمراء التي تم فيها إبراز نغمات اللحم

ا بالفخا ا شعورا يث مة حاعتمدت مؤلفات فان ديك لصوره الفردية دائما

ب عجار المشاهد على النظر إلى الحاضنة والشعور بالدونية واإلأُجب

 .نهابالموضوع األكبر من الحياة والمواقف االجتماعية التي يحتلو

أضافت صور الفنانين شخصية إلى الحاضنة أكثر مما فعل سيده 

س روبنز. ُعرف فان ديك بأنه معجب بالفنان الهولندي فرانس هال

يف قوي في مواضيعه. أدى ذلك إلى وقدرته على إعادة خلق توص

ية لجسداإدخال فان دايك العديد من إيماءات اليد واألبعاد المكانية 

 للتأكيد على أشهر سمات الحاضنة .

  :(3البعد تاريخي )

ا في مجموعة فان ديك ولم يتم تنفيذ س وى هذه األعمال أقل بروزا

ى ة إلالثانيعدد قليل منها. تم إنشاء معظم هذه اللوحات عند عودته 

وم أنتويرب بعد إيطاليا، وقد تم تنفيذها بشكل أساسي في شكل رس

ية ونانمتحركة، مما يبشر بحياة الشخصيات التاريخية الرومانية والي

 .والقادة

أظهرت لوحات فان ديك في هذا النوع إلى حد كبير علم النفس 

ة وحالمعقد للعديد من األشخاص المنخرطين في السرد. لم يمأل الل

القماشية بشخصيات وموضوعات أخرى مختلفة كما فعل روبنز، بل 

بية ضّمن بدالا من ذلك كائنات وموضوعاا ساعد في الجوانب التركي

 .المعقدة لألعمال

لذلك كان تركيزه شديداا على الشخصيات الرئيسية في المشهد. 

ق التاريخية على أبعاد مكانية مختلفة تخل Van Dyck تحتوي قطع

 .ثلثية األبعاد مذهلة تأثيرات

 :(4متدين )

ة في هذا النوع بشكل أساسي خلل فتر Van Dyck تم تنفيذ أعمال

ي فوجوده في إيطاليا حيث رسم لوحات للعديد من المباني المهمة 

 .المدينة نيابة عن الكرادلة وحتى البابا

تأثرت هذه األعمال بشكل كبير من قبل روبنز ، خاصة من حيث 

ا على عناصر أيقوتكوينها وأس نية لوبها. تحتوي هذه األعمال أيضا

 .سائدة في البعد المكاني وفيما يتعلق بتلوينها المكرر

مستوحى من تربيته الكاثوليكية وبدافع من رغبته في تمثيل 

الشخصيات المقدسة بامتياز، قدم فان ديك مقاربة جديدة لهذه 

 .األعمال، ورسمها في غاية الجمال
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ا بوقته في البندق من المحتمل أن ندما ية عأعماله الدينية تأثرت أيضا

كان يدرس في مدرسة البندقية وتعرضت لتصوير القديسين 

 .والموضوعات المهمة من السرد التوراتي

ر أعماله الدينية لممارسة يده في رسم المناظ Van Dyck استخدم

 .الطبيعية التي قام الحقاا بتضمينها في جميع األنواع األخرى

نفذ ت تُ م تظهر مناظره الطبيعية عادةا بمفردها كأعمال فردية، وكانل

ا بتفاصيل كبيرة تتعلق بالتقاليد الفلمنكية  .دائما

ان فبه  عززت هذه الخلفيات جو أعماله، وكان لهذا االبتكار الذي قام

 .ديك متابعة هائلة حتى الفترة الرومانسية

 :(5طريقة أنتوني فان ديك )  

بقدرته على مزج األشكال المختلفة بشكل  Van Dyck يُعرف

ن صحيح لتحديد النسيج في الظل والضوء. يتغير استخدامه لأللوا

راز بمرور الوقت؛ في إيطاليا، استخدم ألواناا أكثر ثراءا على ط

 .العصور القديمة الرومانية وأسلوب أكثر كلسيكية

ة لبيجرد تيمكن أن يكون هذا إما بناءا على تفضيلته الشخصية أو م

 .أذواق وتفضيلت السوق اإليطالية

عصت في أنتويرب استخدم لمعاناا فضياا في صوره وأعماله التي است

على ظروف الضوء والظل المتناقضة الحادة، كما لو كان الضوء 

 .بقوة كاملة على الموضوع أو في الداخل

 خلل الفترة التي قضاها في إنجلترا، استخدم فان ديك األلوان دون

إعاقة وابتكر تقنيات خلط األلوان الخاصة به. لقد استمتع باستخدام 

الصبغات واأللوان الجريئة للعديد من األشياء واألسطح في أعماله 

 Van Dyck وكان محدداا جيداا في هذا الجانب لدرجة أنه تم إنشاء

brown 

الس هيشتهر الفنان بألوانه الجسدية وقد استوحى إلهامه من فرانس 

 خدامه المكثف للوحة األلوان للصورة في الضوء. ومع ذلك،واست

لق فضل فان ديك أن تكون ألوان بشرته وألوانها ناعمة الملمس وخ

 .تعريفاا فقط عند الحاجة، مما يجعل الصورة أكثر واقعية

خدم سيطر استخدامه للرمادي واألسود على الخلفيات الداخلية واست

 فياتوانه الزرقاء والخضراء لخلالعديد من اللمعان األبيض تحت أل

 .المناظر الطبيعية الخاصة به

 :(1-5) التقنية

ه بضربات الفرشاة السائبة والسائلة على أقمشت Van Dyck يشتهر

االكاسحة ومناظره الطبيعية. حتى على األسطح العاكسة، كان قا  درا

ا على   ضمينتعلى تنفيذ الطلء بدرجات ألوان ناعمة وال يزال قادرا

 .تفاصيل المعقدةال

 عند يعبر استخدامه لفرشاة الرسم عن نشاطه ألنه ترك موانعه تذهب

ا في األسطح العاكسة  Van Dyck إنشاء أعماله. أصبح خبيرا

يث لألقمشة واألشياء كما يتضح من تصويره لدرع تشارلز األول، ح

 .يستخدم دبابيس مختلفة لتحديد االنعكاسات الغامض

ن األخضر الصارخ واألزرق المختلف اللو Van Dyck يستخدم

لكنه كان يهدف إلى   Rembrandt بيده العريضة، على غرار

 .إنشاء صورة رعوية في لوحاته لرعاته في إنجلترا

طلءه الرقيق في الملمس بحيث ال يقطع تدفق  Van Dyck فضل

ت ثيراالرسم ويسمح له بتنفيذ ضربات الفرشاة الطويلة والناعمة وتأ

 .رقيقةالطبقات ال

ا يطلب من أحد خدمه تنظيف فرش الدهان قبل أن  كان دائما

من  يستخدمها في الصورة التالية. يُعتقد أن الفنان لم يمض أكثر

 ساعة على كل لوحة

 :(2-5التكوين )

تي اتخذت مؤلفات فان ديك ألعماله الدينية الطائرات المائلة ال

ا  ا كبيرا ي فمن الموضوع استخدمها روبنز. لم يُدرج فان ديك قدرا

يد روايته، بل تمسَّك بإنشاء شخصيات مركزية ملحمية إلعادة تأك

 .سلطة الشخصية ، كما فعل في صوره الشخصية

 لعرضاستخدم أبعاداا مائلة إلبراز الموضوعات الرئيسية والتقاط ا

 .النفسي لنشاطهم على نطاق أوسع بتفاصيل كاملة

م للغاية وعادة ما يتعلى لوحات كبيرة  Van Dyck تم تنفيذ صور

ا بزاوية تعطي الصورة مظهرها ثلثي األبع  .ادوضع أجسادهم دائما

ا في إنشاء  ساعدت تقنيات اإلضاءة الخاصة به في صوره أيضا

ا تقريباا من  لف خمساحة أكثر عمقاا حيث سيأتي مصدر الضوء دائما

 .الفنان وسيصبح الظل داكناا في النهاية باتجاه أعماق الصورة

 Statement of the Problem :ة البحثمشكل

 ةما مدى إمكانية استنساخ بعض أعمال فنانى عصر النهضه بواسط

من  اكثرالتقنية األصلية الذين كانوا يستخدمونها فى عصورهم منذ 

 ة.سن 400

 Research Objectives :هدف البحث

الوصول إلى التقنية الذين كانوا يستخدموها بعض فنانى عصر 

لى علفنان فان دايك فى إبداع اعمالهم الفنيه والتعرف النهضه وا

  .جميع مراحلها تفصيلا 

 Research Significance: أهمية البحث

تكمن أهمية البحث دراسة التقنية تفصيل للربط بين الماضى 

ى ك ةيوالحاضر فى تعريف الفنان المعاصر لكيفية استخدام هذه التقن

  . يستفيد منها بشكل معاصر

 Research Hypothesis :البحث فرض

 .وىقمن هذه التقنية فى الفن التشكيلى بشكل  ةنه يمكن االستفادأ

 Research Methodology :منهج البحث

ل يتبع المنهج الوصفى التحليلى و التجريبى من خلل تتبع مراح

ذا انتاج العمل الفنى و تطبيق و تجريب إنتاجه و االستنساخ و ه

 ث التقنيةيثرى التشكيل بتحدي

 Research Delimitations :البحث حدود

ا  ا  الحدود المكانية سابقا ة من مانيأى مكان الحدود الز أوروبا وحاليا

 .نآلوحتى ا 1599

 Research Results: نتائج البحث

الوصول والقدرة على تطبيق تلك التقنية واستنساخ بعض أعمال 

 . تقنيةالفنانين الكبار أو إبداع أعمال جديده بنفس ال

 :(14أوأل: الفنان فان دايك )

 Antony Van Dyck (1641-1599)  انطونى فان دايك

 كان رسام فلمنكى ولد فى أنتويرب ببلجيكا وتوفى فى لندن، عندما

ثم  عام وتأثر بباولو فرونزه وتيتيان وبيتر بول روبينس ٤٢عمره 

 . أصبح فى وقت قصير رسام رائدا للبلط الملكى فى انجلترا

تمتع فان دايك بشهرة كبيرة وواسعة فى لندن، ومنح وسام 

ا  فى  فى الحركة الفنية االستحقاق بدرجة فارس وكان تأثيره واضحا

 من ضخم أوروبا، وعلى الرغم من وفاته المبكره إال أنه ترك عدداا 

ء الصور الشخصية التى تمثل كبار رجال عصره من الملوك و النبل

 . وغيرهم

القدرة على مزج األشكال المختلفة بشكل صحيح عرف فان دايك ب

ور لوان بمرأللتحديد النسيج فى الظل والضوء، ويتغير استخدامه ل

ا  ر لعصوأكثر ثراء على طراز ا الوقت حيث فى إيطاليا استخدم ألوانا

ن م فاالقديمة الرومانية أسلوب أكثر كلسيكية، فى أنتويرب، استخد

ا  دايك لمعاناا  ماله التى استعصت على ظروف فى صورة وأع فضيا

ى الضوء والظل المتناقضة، كما لو ان الضوء كان بقوة كاملة عل

 . الموضوع أو فى الداخل

ترع خلل فترة وجوده فى انجلترا، استخدم األلوان دون إعاقة واخ

 لوانتقنيات خلط لللوان خاصة به واستمتع باستخدام الصبغات واأل

ب لجاناي جيدا ف أعماله وكان محدداا  الجريئة للعديد من األشياء فى

 .  البنى الداكن المحمر نه تم إنشاء لون الفان دايكألدرجة 
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 :(15) التعليم

ببلجيكا. وأظهر موهبة فائقة في التصوير  أنتورپ ولد ڤان دايك في

لتشكيلي منذ صغره. وكان له استديو خاص به وتلميذه يتعلمون ا

وحتى  1618منه وهو في السادسة عشرة من العمر. ومن سنة 

قام فان دايك ، پيتر پول روبنز عمل مع رسام أنتورب الشهير 1620

 .1620بزيارة قصيرة إلنجلترا في عام 

م وحتى عام 1621: عاش فان دايك في إيطاليا من سنة ايطاليا

م. كانت لوحاته عن نبلء جنوه وأطفالهم من أجمل أعماله. 1627

 وتعكس لوحاته اإليطالية تأثره برسام النهضة البندقي )الفينيسي(

 .، من ناحية األلوان الدافئة وعمل الفرشاة غير المقيدتيتيان

وبعد أن ترك إيطاليا، عاد فان دايك إلى أنتورب وذهب إلى لندن: 

ا. م. حيث وظفه الملك تشارلز األول 1632إنجلترا في عام  رساما

 40لوحة أثناء وجوده بإنجلترا منها نحو  350رسم فان دايك نحو 

لوحة للملك. وتظهر لوحته الشهيرة الملك تشارلز األول وهو 

يصطاد. وتجمع هذه اللوحة بذكاء بذخ األرستقراطيين مع اإلشارة 

لسلطة الملك تشارلز. ولوحات فان دايك عن البلط اإلنجليزي 

وهما  جوشوا رينولدز والسير توماس جينزبره أسست تقليداا اتبعه

 .رسامان إنجليزيان في القرن الثامن عشر الميلدي

  van dyck (16تقنية فان دايك )ثانياً: 

ى عل تكون تقنية فان دايك تشبه التزجيج حيث يقوم بالرسم أوالا 

فحم ح المراد الرسم عليه بخامات الرسم باألبيض واألسود كالالسط

 موادالنباتى حتى تتكون لوحة الرسم كاملة ثم يقوم بعزل اللوحة ب

 يقوم ر ثممثبتة ثم يقوم بوضع طبقة فاتورة باللون البنى الداكن المحم

ان بوضع اإلضاءة وبعدها مرحلة التلوين المعتادة باأللوان وألو

 . الزيتية

ً ثالث  :(17: اللون المبتكر )الفان دايك( )ا

ا  باللون العضوى الذى يحتوي على نسبة قليلة من  يعرف أيضا

ى ن بنالمعادن ويغلب فى تكوينه المواد النباتية، وهو عبارة عن لو

  .داكن قد سمى نسبة للفنان )انطونى فان دايك(

فى األصل تم تكوين لون الفان دايك من التربة أو مواد عضوية 

حللة سواء كانت نباتية أو حيوانية، وتم استخدامه كألوان مائية مت

والوان زيتية. فى الوقت الراهن، يتم صنع المادة الصبغية بخلط 

سود مع الحديد المؤكسد. وقد ألمعدن االسفلتم الذى يشبه اللون ا

وجدوا فى ألمانيا ان تحضير األلوان بهذه الطريقة يشبه تحضيرها 

 .فى السابق

 ً  :(2،3،4،5،6،7،8،9،10( شكل )18: مراحل التقنية )رابعا

 
Portrait of a Musician Painting by Leonardo da Vinci 1485 Ambrosian Library Oil Paint 44.7 cm × 32 cm 

(17.6 in × 13 in) Identity uncertain Wood (figure 2) 

شب غير خبوصة(  13× بوصة  17.6سم ) 32× سم  44.7مكتبة أمبروسيان لوحة زيتية ل 1485لوحة ليوناردو دافنشي  صورة لموسيقي

 (2مؤكد الهوية )شكل 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%BE
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%BE
https://www.marefa.org/%D9%BE%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%B2
https://www.marefa.org/%D9%BE%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7_%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7_%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B2
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Raphael Sanzio (italian: Raffaello)(1483-1520)Madonna of Rose (Madonna della rose) Oil on canvas, 1518-

1520 103cm*84cm(41 in*33 in) Museo del Prado , Spain (figure 3) 

× بوصة41سم )84× سم103 1520-1518( مادونا من زيت الورد على قماش ، 1520-1483يل سانزيو )إيطالي: رافايللو( )رافائ

 (3بوصة( متحف ديل برادو، إسبانيا )شكل 33

 
Andrea Del Sarto (Portrait of Baccio Bandinelli) height: 59cm (23.2 in); width: 43 cm (16.9 in) 

oil on canvas first half of 16th century (figure 4) 

 اشزيت على قم بوصة( 16.9سم ) 43بوصة( ؛ العرض:  23.2سم ) 59االرتفاع:  أندريا ديل سارتو )صورة باتشيو باندينيلي(

 (4النصف األول من القرن السادس عشر )شكل 



Ahmed El- Shafie 191 

 

International Design Journal, Volume 13, Issue 1, (January 2023) 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 
Detail, Pallas and the Centaur Sandro Botticelli 1482 Tempera on canvas 204 cm × 147.5 cm (80 in × 58.1 

in) Uffizi, Florence (figure 5) 

 (5سا )شكلبوصة( أوفيزي، فلورن58.1× 80سم ) 147.5× سم204تمبرا على قماش  1482التفاصيل ، باالس وسنتور ساندرو بوتيتشيلي 

 
Self Portrait Tintoretto 1547 Mannerism (figure 6) 

 مرحلة المانيرزم 1547 الفنان تونتيريتو  (6بورتريه ذاتي )شكل 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Detail Primavera Painting by Sandro Botticelli Tempera on panel Uffizi Gallery 1477–1482  202 cm × 314 

cm (80 in × 124 in)  Venus, Flora, Zephyrus, Chloris, Charites, Cupid, Mercury Italian Renaissance, Early 

renaissance (figure 7) 

بوصة(  124×  80سم ) 314× سم 1482202–1477التفاصيل لوحة بريمافيرا لساندرو بوتيتشيلي تمبرا على لوحة معرض أوفيزي 

 (7فينوس، فلورا، زيفيروس، كلوريس، شاريتس، كيوبيد، ميركوري، عصر النهضة اإليطالي، عصر النهضة المبكر )شكل 

 
Raffaello Sanzio- Ritratto di un giovane uomo (1518-19) oil on panel height: 43.8 cm (17.2 in); width: 29 cm 

(11.4 in) Thyssen-Bornemisza Museum (figure 8) 

بوصة( متحف  11.4سم ) 29بوصة(؛ العرض:  17.2سم ) 43.8ى ارتفاع اللوح: ( زيت عل1919-1518صورة لشاب ) -رافئيل سانزو

 (8)شكل  تيسين بورنيميزا
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Juan de Juanes 1523- 1579 Detail, The Last Supper oil on panel (116 × 191 cm) - ca. 1560 Museum Museo 

del Prado, Madrid (figure 9) 

( 9)شكل   Museo del متحف 1560قريباا. ت -سم( 191×  116التفاصيل ، العشاء األخير زيت على لوح ) 1579-1523خوان دي جوان 

Prado مدريد ، 

 
Penitent Magdalene (Maddalena penitente) Painting by Domenico Tintoretto 1598–1602 Renaissance, 

Mannerism, Italian Renaissance, Venetian painting Oil on Canvas Sovrintendenza Capitolina (figure 10) 

عصر النهضة، األسلوب، النهضة اإليطالية، الرسم الفينيسي زيت على  1602-1598ينتوريتو تائب مجدلين )تائب مجدلين( لوحة لدومينيكو ت

 (10قماش سوفرينتيننزا كابيتولينا )شكل 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 :(1-18المرحلة األولى )

 :مرحلة االستنساخ الخط الخارجى

 :الطريقة المستحدثة

بعد تحضير التوال فى أولى الخطوات تتم طباعة النسخة من 

من ية ولمراد استنساخها على المساحة المطلوبة أو األصلالتفصيلية ا

ثم يتم شف الخطوط الخارجية لعناصر اللوحة عن طريق وضع 

  .وعةالكربون على التوال أو السطح المراد ومن فوقه النسخة المطب

  :(1-1-18هناك طريقتين )

 ن يغطىأالطريقة التقليدية شف بواسطة الفحم المطحون األولى: 

حة بواسطة الفحم وتتبع الخط الخارجى للعنصرية حيث ظهر اللو

 . يسقط الفحم على التوال ويطبع

 شف الخط الخارجى من اللوحة األصل بواسطة ورق شفافالثانية: 

أو خفيف مثل ورق الكلك أو ورق الزبدة ويتم شف الخطوط على 

 . التوال أو اللوحة المستنسخة بواسطة الفحم أو الكربون

 :(2-18انية )المرحلة الث  

ى نباتيتم تحديد مصدر الضوء والظلل بشكل بسيط باستخدام الفحم ال

د يتم توزيع تونات أو الدرجات الظلية العناصر بشكل مدروس وبع

اته ن ثبمذلك يتم تثبيت الفحم بمثبت الفحم أو ورنيش الدوكو وللتأكد 

 عند ملمسة التوال ال ينتج عنه أى مسحوق من الفحم وحيث يتم

 .نهاء اللوحة وكأنها فحم بشكل مدروس ودقيقإ

 :(3-18المرحلة الثالثة )  

( تورهبعد التثبيت يتم فرش مساحة من مياه اللون الفان دايك )الفا

زيادة نسبة  ةيعنى لون شفاف يظهر ما رسم من تحته وهذا بواسط

ا  و أ نتينمع نسبة الترب الوسيط السائل على اللون فيصبح اللون شفافا

ا أى مذي حيث نرى اللوحة بشكل شفاف  ب وننتظر حتى تجف تماما

 . وكأنه أمام الرسم الفحم طبقة من الزجاج البنى المحمر

 :(4-18المرحلة الرابعة )

سبة يتم تحضر األماكن االضاءات باستخدام اللون األبيض الزنك ون

زيت بمن زيت الرسم والتربنتين عند جفاف اللوحة يتم دهان اللوحة 

 .فت بذرة الكتان( ونسبة من التربنتين وننتظر حتى تجالرسم )زي

ة دافئيتم دهان اللوحة بطبقة من الزيت الدافئ ذو درجة الحرارة ال

  .دون الوصول لدرجة الغليان أو االحتراق

 ة ثمثم يتم صنفرة المناطق المضيئة بشكل دائري بصنفرة دوكو ناعم

 . نكرر هذه العملية أكثر من مرة

و ورم أضاءة و تحقيق الفإلتساعد على إعطاء النعومة لوهذه العملية 

البعد الثالث بشكل قوى وواضح كما كانوا يفضلوا فنانى تلك 

 .العصور بهذه التقنية

 :(5-18المرحلة الخامسة )

ع ميتية الز بعد تمام جفاف اللوحة يتم التلوين بالشكل المعتاد باأللوان

 للونافة ألوان داكنة بامراعاة التفتيح باللون األبيض الزنك وإض

تورة فل البنى الفان دايك يتم التلوين بواسطة طبقات لونية خفيفة أو

ة زيادأى لون به نسبة من الوسيط )التربنتين وزيادة نسبة الزيت( و

 مضيئةو السمك أو العجائن اللونية كلما تم اإلتجاه للمناطق الفاتحة أ

ءة إلضالون فى المناطق اباللوحة حيث تزيد الكتل اللونية أو سمك ال

القوية تكاد تكون شفاف فى مناطق الظلل مع مراعاة أن يظل 

 اللون الفان دايكعليه الداكن أو الظل بدرجة الفحم الموضوع 

 . الشفاف

  :(6-18) خيرةألالمرحلة ا

ى الت إنتظار جفاف اللوحة بشكل قوى ثم يتم وضع الورنيش أو المادة

 رنيشعازلة المختلفة من ورنيش مط أو وتحفظ اللوحة من األنواع ال

 رش وطبقة من الجليز أو طبقات من اإليبوكسى الخفيفة فى حالة

  .وتركها للجفاف التام الرسم على توال أو قماش

 ن فانلفناوبهذه الطريقة يتم إنهاء التجربة أو استنساخ لوحة بطريقة ا

 .دايك بشكل مطابق لسمات عصرهبعض التجارب العملية للباحث

 :(7-18نتائج تطبيق التجربة )

الوصول والقدرة على تطبيق تلك التقنية واستنساخ بعض  -

 .نيةبنفس التق ةأعمال الفنانين الكبار أو إبداع أعمال جديد

 ظهار البعد الثالث فى األشكال.إالقدرة على  -

 ظهار مناطق اإلضاءة فى على العناصر.إالتأكيد على  -

 ى العمل.التأكيد على الحالة الدرامية ف -

 :(8-18توصيات البحث )

الوصول للطرق والتقنيات  ةفى التجريب ومحاول ةعلى االستفاض

 ويرهاوتط وتحديثها والعمل بها ىالذين كانوا يتبعوها الفنانين القدام

 ة منالناتج ةتتناسب مع لغة الحداثة والمعاصرة وإبداع أعمال جديد

 .تتابع وتطور المجارس الفنية المتنوعة
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