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                                            مسرحية تقنيات:  المادة                                                            ديالى جامعة
                   الرابعة: المرحلة                                                         الجميلة الفنون كلية
 علي قاسم عمر.م:  المادة مدرس                                               الفنية التربية قسم

   8:30الساعة الثالثاء: المحاضرة وقت                                                               

 5: المحاضرة ملخص                                                                          

 خصائص الديكور الفنية                                           

أي داكور ماسرحي هي لتصمام فرهس في الشكل العسم اجب توالتي  اسساساس  ان من األ   

اعتمد في أي شكل له من أشكسل الفنون التشكالاة على تنظام دانسماكي لمجموعة من ان 

العنسصر المتعددة كسلخط والماسسحة والعمق واللون بدرجسته المختلفة، لنجعل من هذه 

العنسصر تكوانسً إاقسعاسً جماالً امتسز بوحدة الشكل العسم دون اإلخالل بسلناسب وتوازن 

 لتكوان بان األجزاء المختلفة مع درااسة الفراغس  بان أجزاء التصمام.ا

اظهر في االرتاسح الذي اشعر به المشسهد نحو الشكل العسم  في التكوان واالتزان    

 للتصمام، واالتزان امثل حسلة تتوزع فاهس الوحدا  المشكلة للتصمام بصورة متعسدلة.

 

تنتج عن وعي المصمم في تخطاطه والتي  التصمامحدة كذلك البد من االشسرة الى وو   

للعنسصر المتعددة الداخلة في تكوان العمل الفني ، واركز بشكل كبار على تحداد 

العالقس  بان هذه العنسصر لتتم وفق قسعدة تجعل المشسهد للعمل الفني اشعر عند رؤاته 

 بسرتاسح نسشئ عن " وحدة التصمام " .

 وفوق وبان حول اقع الذي الفضسء ذلك أنهخشبة الماسرح ب  على للفراغ انظرااضس      

 الشكل بان العالقة بإدراك الفراغ واتحدد ، التصمام في المحدد الشكل وخالل وتح 

 المشسهد فإحاسسس( .  المدى – البعد)  بسلماسسفة الشعور علاهمس اترتب والذي واألرضاة

 .اسسلب ككاسن به المحاطة والخلفاة موجب ككاسن الشكل رؤاة على اقوم بسلشكل

وتلعب الخطوط واأللوان دوراً بسرزاً في ربط وحدا  التصمام المختلفة وتجماعهس في     

تكوان موحد، وتظهر وحدة التصمام من خالل وجود عالقس  رابطة بان األجزاء المكونة 

 -:للتصمام على النحو التسلي 

 االرتبسط بسلتمسثل الشكلي والحجمي ..1

 االرتبسط بسلتقسرب المكسني..2

 االرتبسط بسلتمسثل اللوني ..3

 االرتبسط بسلتوازي ..4
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الفناة   الخصسئص وبسإلضسفة الى مس ذكر اتوجب علانس ااضس االشسرة الى مجموعة من 

 -:اإلضسفاة للداكور الماسرحي والتي منهس 

 أن اكون اسهل النقل وذو متسنة كسفاة..1

 والتركاب والحمل.أن اكون اسهل الفك .2

 أن ال اشكل عسئقسً بصراسً أمسم المشسهدان والممثلان..3

 أن اكون باساطسً وزهاد التكلفة..4

تصمام الداكور في الماسرح او تكوان الموجودا  ب المهتمةوهنس نجد في اغلب المصسدر  

 :بسنهس  الاسانوغرافاس فالى كلمة الاسانوغرافاس وتعرتشار  ةفي الماسرح بصورة متكسمل

 هي السينوغرافياو ، مرسومة بالواح المسرح واجهة تجميلو زخرفة تعني اونسناة كلمة

 لذلك ، التقنية التجهيزات يتضمن الذي والعلم المسرحي الفضاء يشكل الذي الفن

 ،( والقاعة المنصة) المسرحي المكان عمارة -: هي محاور عدة تحوي فالسينوغرافيا

 ، تقنية وتجهيزات مادية مهمات من منها يتألف التي والعناصر المسرحي والديكور

 . الصناعي الجانب الى باإلضافة

 المنظور فن إلى تحدادا اشار حاث ماسرحاس مفهومس اسانوغرافاس مصطلح واكتاسب

 . طباعاس أو كسن معمسراس المراسوم

 – بصري تشكال عملاة عرافس  متعددة للاسانوغرافاس منهس،انهسوقد نجد في المصسدر ت   

 .  وخاسله بوجوده تشكالهس في المتلقي اشسرك التي األداء لماسسحة صوتي

 ، الماسرحي العرض أهداف تحقاق بغرض شكله في والتحكم الفضسء تناساق فن وهي :  

 .  األحداث  فاه تجري الذي إطسره اشكل الذي الرقص أو ، الغنسئي أو


