
 

 

 

تنوع الخامات والتقنيات في 

 فنون عصر النهضة

 

 

 

 

 



 

 المحاور االساسية

 : تقنية التمبراأوال •

 تقنية الفرسك :ثانيا   •

 كريلكاالتقنية :  ثالثا   •

 رابعا : تقنية الفسيفساء •

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: تقنية التمبراأوال  

وهي طريقة استخدمت في الفن الجداري  •
بخلط زالل البيض وخلط األلوان ، 

لطريقة في العصور واستخدمت هذه ا
الوسطى واوائل عصر النهضة وعرفها 
الفراعنة، واستخدمت منها مواد الصقة 
مثل: الصمغ الطبيعي، بياض البيض، 
لتأكيد على البارز والغائر منذ القرن 

ي طريقة فالالثاني عشر الميالدي شاعت 
التصوير على الخشب مضافا إليها 
الصمغ الممزوج بخليط من زالل 
البيض، عرفت هذه التقنية باسم "التمبرا 
" وهي ألوان غير شفافة لها القدرة على 

 .تغطية السطح المراد الرسم عليه
 



 ثانيا تقنية الفرسك

الفريسكو هي  Fresco: وان الجيريةاالل •

 قيكلمة إيطالية تعني رطب وهو عن طر
وطريقته ان  (الجص)التصوير على 

يكسى الجدار بطبقة من الجص او الطين 
ابة ذلمرضية ااالوان اللثم يطلى فوقها با

ء قبل ان الء على ان يوضع الطلمافي ا
وان حتى يتشرب الليتم جفاف هذه ا

الجص باللون اثناء جفافه، وبذلك يتفادى 
ء أي قبل تفاعله الكيميائي التساقط الط

وجفافه التام، ومن الفنانين الذين رسموا 
مايكل )على الجص الرطب الفنان 

يوم القيامة  عندما رسم جدارية (انجلو
على سقف كنيسة سيتينا بروما، جدارية 

 .اأثين مدرسةبايضا   (رافاييل)الفنان 
 

 



 جدارية يوم القيامة )مايكل انجلو(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدارية مدرسة اثينا )رافائيل(

 

 

 

 

 



كريلكاالتقنية :  ثالثا   Acrylic : 
جرت تطورات عظيمة على مواد التلوين  •

كريليك، وهي الكان أحداها تطوير مادة أ
عبارة عن مادة ملونة قوية وواضحة 

هي و ، وتصنع الوبراقة وتدوم وقتا طوي
ء الحوائط وتعرف التستخدم في ط
سرعة بستكية وهي تتميز بالبويات البال

كسدة والتحلل جيدة االالجفاف وتقاوم ا

كريلك عندما ولقد طور اال .تصاقاال

بنية مادة تقاوم الحرارة الاحتاج مهندسو ا
كريلك يصنع من الوالرطوبة، وبما أن ا
ف ستيك فهو يجاللبصمغ صناعي يشبه ا

ء، ويستعمل المايتبخر منه  لماحا
كريلك بصورة خاصة في التلوين على الا

الجدران بوصفه من أفضل الخامات التي 
تصلح للتصوير على الجدران، والتلوين 



كريلك على الحوائط البالوان أساسها ا
الخارجية، مثل جداريات متحف، توني 

ليون بفرنسا يبلغ حجمها  بمدينة جارنيه

 مترا مربعا 240

 

 

 جدارية متحف تورني غارنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رابعا : تقنية الفسيفساء

كلمة موزائيك تطلق عادة على التصوير  •
بتجميع قطع صغيرة من مادة الزجاج 

وان، اللحجار مختلفة ااالون، أو من المل
ومع جمع هذه القطع إلى جوار بعضها 
بعض وتثبت بمونة األسمنت، وتكون 

تؤثر  الأسطحها مقاومة للعوامل الجوية ف
وزائيك لمعليها، وقد أطلق العرب على ا

ساجد اسم " مثبتة على جدران   اللما
مية السالالفسيفساء". هو فن العصور ا

عة منه اشكاال رائبامتياز تفننوا به وصنعوا 
ذن والقباب وفي القصور لمأساجد وامالفي 
ئية لكن هذا الفن العريق عاد لماحواض االوا

سواق النازل و القصور و المللظهور في ا
 الحديثة في أحواض السباحة في الحمامات

 .و اللوحات الجدارية الضخمة
 


