
 المحاضرة الثالثة : المعنى االنطباعي للفن :

يتمقى الفنان المؤثرات الجمالية من الواقع المحيط بو , ثم يعمد الى تخزينيا في نفسو , ويقيم     
لفنان متمق اوال وبل كل عالقات جديدة لم تكن موجودة في الواقع البيئي الذي استحدثت منو . فا

شيء . وتمقيو ليس مجرد استيعاب لما يتمقاه , بل ىو يتمقى لكي يصنع ما يتمقاه من جديد , 
 ويحيمو الى مقومات جديدة يقدميا بعد ذلك في صياغات متباينة  .

 ىذا يعني ان الفنان يسير في ثالث :   

 التمقي من الخارج . -
 تصنيع ما يتمقاه بداخمو . -
 بانة الفنية .مرحمة اال -

وىنا البد من االشارة الى ان الفنان يمتاز بسرعة االلتقاط من جية , وبدقة االلتقاط من جية 
اخرى . وان الفنان ال يكتفي بان يميز االشياء او ان يقف عمى الجمال من حولو , بل انو يعمد 

 شعوريا الى استيعاب وامتصاص ما يروق لو . 

ما : العالم الداخمي . والعالم الخارجي الموضوعي , الذي يظل ثمة عالمان لدى الفنان ى   
الفنان يتأثر بو ويأخذ عنو . وىنا البد من االشارة الى ان اخذ الفنان من العالم البيئي ليس 
مجرد تقبل بسيط , بل ىو فعل تفاعمي حيث ال يكون التقبل غير مشروط باي شرط , بل 

 ري الداخمي . وىذا ما يميز الفنان عن غيره من االفراد .  شرطو االساس ىو مناسبتو لمقوام الخب

وىناك نوع من التفاعل بين المضمون الخبري الخيالي لدى الفنان , وبين الواقع      
الموضوعي الذي يحتك بو الفنان . فالفنان ليس مجرد شخص يفرض نفسو عمى الخامة التي 

. وعميو فيو مؤثر ومتأثر معا . فالفنان يعمل يديو فييا , بل ىو شخص يخضع لتمك الخامة 
 يستنطق الواقع ليسير وراءه . 

وىناك امر اخر يكمن في ان الفنان يجب ان يحذق فنون االداء التي تتعمق بفنو . فبدون ىذا   
الخمق فانو ال  يكون فنانا بمعنى الكممة . فالفنان يتعمم الميارة بفنو ويستمد بالميارات الموجودة 

 قمبو خطوات كثيرة او قميمة .  بالفعل في


