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الشعبية  الديمقراطية الجزائرية الجمهورية  
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 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 
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 مذكرة تخرج في نقد الفنون التشكيلية  
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 المدخل:

                                                                                  :تعبيرال مفهوم/  أوال

 :                                                منها مختلفة بمعاني التعبير  مفهوممعجم لسان العرب  في ورد

مالمح  ،سيماء جمع تعابير :كالم معبر عن شيء ،"تعبير صحيح" ،" تعبير دقيق" ،//       

: "تعبير الوجه " // تفسير ، تأويل :"تعبير الرؤيا "// )مو( صفة تعبر بقوة و حيوية :"غناء 

مليء بالتعبير "// افصاح عما في النفس و جهر بالرأي و الفكر : "حرية التعبير" //"تعبير 

"ان جاز  /بالرموز" :تمثيل أو تجسيد بالرموز : "تعبير بالرموز عن فكرة أو عن الحب" /

التعبير": ان صح القول . عن اظهار شيء ،الكشف عنه و البوح به ، " التعبير عن الشعور 

" // ما يظهر به الشيء و يعرف: "القانون تعبير عن االرادة العامة " ///رسم معبر ، 

 صورة ن داللة .

جملة تعبيرية معبر ،فيه تعبير قوي : "نظرة تعبيرية "// الذي يصلح للتعبير : "تعبيري:   

"// صاحب نزعة تعبيرية ، ذو فن تعبيري ن رسام تعبيري ، "تصوير تعبيري" الذي يعبر 

 بقوة و حيوية : "لحن شعبي تعبيري" // رقص تعبيري : رقص رمزي. 

كون الشيء معبرا : "تعبيرية نظرة" ، "تعبيرية  وجه"// نزعة فنية و ادبية  تعبيرية :

 تهدف الى قوة التعبير .

ما يعبر بقوة عن فكرة او انفعال او شعور  : "حركة معبرة "// مفسر :"معبر  معبر:

رؤيا"// كاشف ، موضح: "كانت الموسيقى معبرة عن أفكارهم " //ذو مغزى ،يظهر جيدا 

 1 ما يراد اظهاره او افهامه :"صمت معبر "، نظرة معبرة .

 :ثانيا /مفهوم اللون

 لغويا: 

 مفهوم اللون في معجم المنجد بمعاني مختلفة و هي: ورد   

ج ألوان :  صفة الشيء و هيئته من البياض و السواد و الحمرة و غير ذلك ، وهي     

حصيلة األثر الذي يحدثه في العين النور  الذي تبثه االجسام :"لون زاه" ،"لون شعر" ،// 

 // صباغ :"لون ثابت" . تناسق االلوان و روعة مظهرها :"نسيج غني بااللوان"

على أنه: هيئة كالسواد و الحمرة و لونه فتلون و اللون : فالن  الصحاحوورد اللون في    

متلون ، اذا كان ال يثبت على خلق واحد ، ولون البسر تلوينا ، اذا بدا فيه أثر النضج ، و 

 2اللون الدقل ،و هو ضرب من النخل . 

 
   ابن منظور ،  لسان العرب ، دار الكتب العلمية بيروت )ن ه( 13 ص 1.943-942

  2  4106،ص 1119ابن المنظور ، لسان العرب ،دار المعارف ، النيل القاهرة )د ط( 
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كل شيء ما فصل بينه و بين غيره و الجمع ألوان ،و في  بقوله : ابن دريدو كذلك عرفه  

 3و تلون علينا فالنا اذا اختلفت أخالقه.  " واختالف ألسنتكم و ألوانكم"القران الكريم 

: لون الالم و الواو  و النون كلمة واحدة وهي سحنه الشيء ،من ذلك  ابن فارسوعرفه    

 4لون شيء كالحمرة و السواد  ويقال :تلون فال اختلفت اخالقه و اللون جنس من التمر.

للون : اللون هيئته كالسواد و الحمرة و لونته فتلون و لون كل شيء  ابن منظورتعريف   

الوان و قد تلون و لون و لونه و االلوان : الضروب و ما فصل بينه و بين غيره و الجمع 

 5هو ضرب من النحل.

 اصطالحا:  

هو الصفة التي تميز اي لون ونتعلرف على مسماه ومظهره بالنسبة لغيره و اللون هو   

احساس له شروط بعضها يعود الى عوامل داخلية في جسم االنسان و تركيب اجهزة 

لى عوامل خارجية منها مقدار الضوء  الواصل للعين االحساس فيه ، وبعضها يعود ا

 6وطول موجته و زاويته و لونه.

و اللون كالضوء مهم في حياة االنسان ، فاللون ال يأتي لوظيفة زخرفية فحسب بل له    

اتصال وثيق بالنفس البشرية فهو يعبر عنها و المعنى بما يثيره من احساسات ممتعة و 

اة و ميدان الفن ، والبد ان تكون للفنان قدرة عظيمة على التشكيل ايحاءات تمزج بين الحي 

الن حقائق الموضوعية وحقائق الفئات النفسية و الروحية ال  تنعكس في العمل الفني اال 

 7مشكلة.

ويمكن مما سبق ان نقول ان مفهوم الفن يختلف بحسب من يستعمله  فهو عند علماء     

ة عن تحليل الضوء من خالل شبكية العين اي انه احساس ليس الطبيعة ظاهرة فيزيائية ناتج 

 8له وجود خارج  الجهاز العصبي للكائنات الحية.

 

 

 

 

 
 .176ابن دريد ،كتاب جمهرة اللغة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ص 3

، ص  5غة ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، طبعة اتحاد الكتاب ، جابن فارس ) ابو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ( معجم مقاييس الل 
4.250  

   ابن منظور ) محمد بن كرم بن علي( لسان العرب ، دار احياء التراث العربي ، بيروت لبنان ،ج3 ، ص5.367
   احمد مختار عمر ، اللغة و اللون دار البحوث العلمية الكويت 1982 ص6.92-91

ص  1999، جوان  4.التواصل جماليات اللون في الشعر ابن المعتز نموذجا ، جامعة عنابة الجزائر مجلة العلوم االجتماعية عدد عبد الفتاح نافع 
7.122  

   يحي حمودة .نظرية اللون ، دار الكتاب القاهرة ، 1966 ص8.7
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األلوان بهجة الحياة تقودنا الى عالم الجمال و الخيال ،، عالم هام ال يمكن االستغناء        

 عنه. 

تلعب األلوان دورا هاما في التأثير على نفسية الفرد و باألحرى الطفل. حيث أن الميل    

الى بعض األلوان  يرجع الى ظروف حياتنا و ثقافتنا ، كما يرجع الى الظروف النفسية التي 

الى ر بها الفرد. فانها تؤثر على حياة االنسان  وعلى شخصيته فربما تبتهج عند النظر يم

بعضها و ربما اذا ما رأيت ألوان معينة قد تشعر  باالنقباض و االنزعاج ، هناك ألوان 

تضيف الى االنسان نوع من النشاط و تحفزه للعمل  ، كما لها دور في الراحة و الطمأنينة . 

ان أقول ان الحياة بدون الوان ليست جميلة . ان األلوان عالم من السحر و  ومن هنا اريد

الجمال و رونق مبهر يضفي على األشياء جماال و روعة فاأللوان هي السر الجميل الذي 

أودعه هللا سبحانه وتعالى في كل شيء خلقه في الكون الفسيح ، فالطبيعة تزخر باأللوان 

معناها ، وفي كل لون سر ما يختبئ فيه ، وحكايات كثيرة  المبهجة ، التي تعطي لألشياء

تمتلئ به الكتب و الدفاتر و تختزنه األساطير و حكايات األمهات ، ولهذا فان هللا تعالى حين 

أعطى لكل شيء في الطبيعة لونا ، جعل هذه األلوان في قمة التناسق ، لتكون مريحة للنظر 

البحار و األخضر للشجر و األصفر للشمس و ، وجميلة وساحرة  فاألزرق للسماء و 

األلوان الزاهية الجميلة للزهور و الطيور . ومن عظيم خلق هللا تعالى أنه جعل األلوان 

كثيرة  ولم تقتصر على لون واحد أو لونين فلو كانت الدنيا ملونة باألبيض و األسود لكانت 

باأللوان  ، ويظهر تمايز األلوان  لكن هللا تعالى جميل يحب الجمال ، فجمل كل شيء مملة ،

و سحرها في كل شيء ، ففي النباتات يظهر مثال تناسق األلوان و الورود و الثمار بشكل 

 رائع ،فاأللوان أضفت تنوعا هائال على األشياء.

ال يقتصر وجود األلوان في الطبيعة ألجل اضفاء البهجة و الجمال و التمييز بين      

ن دور عالجي كبير و دور نفسي تؤثر به على األشخاص ، كما أن لكل األشياء ، بل لأللوا

لون رمزا يشير اله ،لهذا يعتبر الناس األلوان وسيلة للتعبير عن أحاسيسهم و مشاعرهم 

المختلفة . ورد ذكر األلوان في القرآن الكريم ، اذ وصف هللا سبحانه و تعالى الكثير من 

ن ، و من عظيم سحر األلوان أن لكل لون منها درجات األشياء بألوانها مع ذكر صفة اللو 

تبدأ من أفتح درجة  الى أكثر الدرجات قتامة ، كما يمكن المزج بين األلوان المختلفة مختلفة 

النتاج ألوان جديدة ، لهذا فان عالم األلوان عالم مليء بالدهشة و الغرابة ، ولعل من أشهر 

منذ القدم ، ألوان قوس قزح ، وهي االلوان الطبيعية  األلوان الطبيعية التي أبهرت االنسان

 التي تنتج عنها الكثير من االلوان المختلفة. 

اشكالية البحث:     

 ما مدى قوة التعبير اللوني عند الفنان محمد دميس؟
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 أهداف البحث : 

على دالالت األلوان . التعرف-  

التعرف على السيرة الفنية للفنان محمد دميس.-  

أهم أعماله.-  

تحليل بعض من لوحاته.-  

التعرف على المدرسة التي ينتمي اليها الفنان.-  

أما بالنسبة الى المنهج المتبع فهو المنهج الوصفي التحليلي أسلوبا في تناول الفن     

الل المصادر المختلفة للوصول الى التعبيري ،و جمع الحقائق المتعلقة به من خ  التجريدي 

 مجموعة النتائج المراد الوصول اليها. 

مصادر و المراجع في هذا ومن أبرز الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا ندرة ال  

الموضوع ، ومن المراجع التي اعتمدناها :د أحمد مختار عمر اللغة و اللون ، يحي حمودة 

دية ،فاسيلي كاندينسكي بقلمه، القرآن الكريم ........الخ.نظرية اللون ، طارق مراد التجري   

تي تمثلت في مقدمة وفصلين ، حيث وقد اعتمدنا في موضوعنا هذا خطة بحث ال      

طرقنا في الفصل األول الى اللون ودالالته في الفن التشكيلي و المدرسة التجريدية  ت 

اللون في الفن التشكيلي كما قسمناه الى وقسمناه الى مبحثين ، األول كان عبارة عن دالالت 

نظرية األلوان عدة مطالب األول األلوان في لمحة تاريخية ، الثاني خواص األلوان ، الثالث 

 ، الرابع مجموعات األلوان ، الخامس أسس التوافق و االنسجام لأللوان ، لغة األلوان،

مدرسة التجريدية  وأشهر فنانيها ،فاسيلي كاندينسكي .أما المبحث الثاني فتحدثنا فيه على ال  

وبعدها تطرقنا الى الفصل الثاني فكان فصال تطبيقيا وأيضا قسمناه الى الى مباحث ، األول  

التعبير اللوني عند الفنان ،و الثالث كان عبارة عن التعريف بالفنان محمد دميس، أما الثاني 

ة شاعرية ، و لوحة تقاطعات.قمنا فيه بتحليل لوحتين للفنان لوح   

وفي االخير ختمنا موضوع بحثنا بالنتائج التي توصلنا اليها في البحث ،و نرجوا من هللا  

 تعالى أن يوفقنا في بحثنا هذا . 
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 المبحث األّول: اللّون وداللته في الفن التشكيلي.

 المطلب االول : االلوان في لمحة تاريخية .             

 المطلب الثاني : خواص االلوان .

 المطلب الثالث:  االلوان في القران الكريم .

 المطلب الرابع : نظرية االلوان .

 المطلب الخامس :مجموعات االلوان .

التوافق و االنسجام لأللوان .المطلب السادس : اسس    

 المطلب السابع : اسس تجاور االلوان .

 المطلب الثامن :لغة االلوان .

 

   المبحث الّثاني : التجريدية.

.المطلب االول :  التجريد  

 المطلب الثاني :اتجاهات  الفن التجريدي .             

المطلب الثالث : فاسيلي كاندنسكي         

الرابع : بعض الفنانين  التجريديين.المطلب   
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 الفصل األّول:

 

 
   يونس خنفر ، أسس التصميم الداخلي و تنسيق الديكور ، دار مجدالوي للنشر و التوزيع  عمان –االردن 1983 ص9.16
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   كتاب "تاريخ الون في الفن " ديفيد بومفورد.10

   أ عادل سعدي فاضل السعدي  ، األلوان و صفاتها و خصائصها  كلية الفنون الجميلة 11.2015
   نفس المرجع السابق.12
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 االلوان في القرآن الكريم: 3
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في القران الكريم جاءت االلوان بدالالت  تعبيرية و رمزية و حسية ،ووردت    

، وورد لفظ ألوان بالجمع  في 13كلمة اللون و مشتقاتها  في تسع آيات من القرآن الكريم 

، كاشارة  من هللا الى األطياف اللونية  14القرآن الكريم في سبع مواضع فيها ست آيات 

كما جاء ذكر لفظ لون مفردة مرتين  15يتكون منها الضوء االبيض السبعة المعروفة التي 

في آية واحدة من آيات القرآن الكريم  وذكر القران الكريم اختالف االلوان في سبع ايات 

 .16تشير الى اختالف الوان البشر و الحيوانات و الزروع و الجبال 

ر من االفراد ربما يرجع و يالحظ أن االلوان وردت في القران الكريم بالجمع اكث   

الى ان الحياة تقوم على تنوع االلوان التي تحقق الجمال و الثقة فليس من الجمال في شيء 

 .17ان تبدو الحياة بلون واحد او بدون الوان 

 نظرية االلوان:-4

ال يوجد شيء في تركيب شبكية العين يدعم او يرفض نظرية االلوان الثالثة    

الخاليا المخروطية لها نفس التركيب عند رؤيتها بواسطة   لرؤية االلوان فجميع

الميكروسكوب ، وبالرغم من ان النظرية ال تعطى تفسيرا مفصال عن عملية االحساس 

 باللون اال انها مدعمة ببعض الظواهر من اهمها ما نسميه اجهاد الشبكية .

زمنية كافية ال تقل اذا حدقت ) او امعنت النظر بثبات(  الى نموذج ملون لفترة     

عن خمسة  عشر ثانية بحيث تثبت الصورة في منطقة معينة من الشبكية ثم اغمضت عينيك 

 او نظرت بثبات الى سطح ابيض فانك سترى مجموعة االلوان المتممة.

و يبدو ان السبب في ذلك هو ان ترض جزء من الشبكية للون االحمر مثال    

ة او المخ ،ثم عند تعرض الشبكية للون االبيض فان سيسبب شيئا من االجهاد في الشبكي 

الخاليا المخروطية الحساسة للون االخضر واللون االزرق في منطقة االجهاد سيكون 

احساسها اكبر من احساس خاليا اللون االحمر في هذه المنطقة و المحصلة هي ان 

و يبقى االحساس  االحساس باأللوان سينقص اللون االبيض  وكأنه  غير موجود في الطيف

 باللونين االخضر و االزرق و هي االلوان المتممة لألحمر.

و هناك دليل اخر على صحة نظرية االلوان الثالثة وهو عمى االلوان ،فالشخص     

 18.لوان كما لو كانت عينه غير حساسة للون االخضرباألاالعمى للون االخضر مثال يحس 

 
ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر  ( "قالوا ادع لنا ربك يبين لنا69من أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة البقرة )االية 

  الناظرين".13
   ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة النحل آية 13 ) وما ذرأ لكم في األرض مختلفا ألوانه ان في ذلك آلية لقوم يذكرون(.14
   نجاح عبد الرحمان المرازقة ،اللون و دالالته في القرآن الكريم ، مخطوط رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة 2010 ص15.34

   راجع سورة الروم آية )22( ،سورة النحل آية )13 ، 69( ، سورة فاطر آية )27 ،28( ، و سورة الزمر آية )21(.16
   أحمد عبد هللا حمدان ، الضوء و اللون في القرآن الكريم ، دار ابن كثير ، الطبعة االولى بيروت بدون تاريخ ، ص 17.27

   ويكيبيديا .18
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 مجموعات االلوان :-5

الوان اساسية تبدأ منها الدائرة اللونية و ال يمكن انتاج هذه االلوان من هناك ثالثة   

 اي الوان اخرى لكن يمكن انتاج و مزج عدة مجموعات لونية من هذه االلوان االساسية :

)االحمر ، االصفر ،  primary colorsااللوان االساسية  : المجموعة االولى:

 19االزرق(

 

وهي االلوان الرئيسية الثالثة للطيف اللوني و تسمى باألولية الن باقي االلوان             

مليون لون تتولد  16الثانوية و الثالثية ونتائج مصفوفات المزج التي تصل لما يزيد عن 

ما تأتي من صباغتها عنها ،و االلوان االولية ال يمكن تحضيرها من اي لون اخر و ان 

 الجاهزة. 

االلوان االساسية احد عشر لونا و هي االبيض و االسود و االحمر و االخضر  و    

 20االصفر و االزرق و البني و االرجواني و الوردي و البرتقالي و الرمادي . 

و في رأي آخر ان االلوان االساسية ثالثة الوان وهي االحمر االصفر و االزرق ، اما   

اسماء الزهور ، والفاكهة والنباتات ، والمعادن  و الفلزات االلوان الفرعية فهي مشتقة من 

و  21مثل اللون الوردي و البنفسجي و البرتقالي و الزمردي و النحاسي و الفضي وغيرها ،
 

   يونس خنفر أسس التصميم الداخلي وتنسيق  الديكور  دار مجدالوي للنشر و التوزيع عمان االردن 1983 ص 19.17
   احمد مختار عمر ، اللغة و اللون ص20.35

   عبد الفتاح نافع ، جماليات اللون ص21.122
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يمكن القول انه ال يوجد اتفاق حول االلوان االساسية او عددها فهناك من عدها ثالثة او 

 22لونا كما سبقت االشارة. اربعة او سبع الى ان زصل العدد احد عشر

ناتجة عن مزج لونين ال   Secondary colors-:االلوان الثانوية المجموعة الثانية

  23أساسيين وهي التي تحتل موقعا متوسطا بين االلوان االساسية في دائرة االلوان:

 

 البرتقالي : ناتج عن مزج االحمر  و االصفر. 

 االخضر : ناتج عن مزج االصفر و االزرق. 

البنفسجي : ناتج عن مزج االحمر و االزرق .

هي االلوان   complementary colorsالمجموعة الثالثة : االلوان المكملة  

 الثانوية 

 

 
   نارمين محب عبد المحسن حسن ،توظيف اللون في شعر ابن الرومي ، مخطوط رسالة .22

   د اسماعيل شوقي التصميم  عناصره و اسسه في الفن التشكيلي ص23.127
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 اللونية وهي :لوان االساسية و المقابلة لها في الدائرة المكملة لأل

 

 مكمل للون األحمر.       اللون االخضر  

 

 مكمل للون األزرق.      اللون البرتقالي

 

 مكمل للون األصفر.          اللون البنفسجي

بذلك يمكن القول بان االلوان الثانوية التي تتم بمزج اي لونين هي الوان مكملة و    

للون الثالث من مجموعة االلوان االساسية . و لذا فعلى الفنان ان يدرك ان االلوان المكملة 

 24اذا ما تجاورت فانها تحتفظ بشدتها و رونقها .

تقع مابين االلوان    colors Derived )الثالثية(المجموعة الرابعة :االلوان المشتقة 

االساسية و الثانوية ، حيث تنشأ من خلط  لون اساسي بلون ثانوي التالي له ، و ينتج ستة 

 الوان متوسطة ،تشير اسماء هذه االلوان الى مكوناتها.

 -)ازرق/بنفسجي( -)احمر/بنفسجي(-)احمر /برتقالي(–مثل :)أصفر/برتقالي(  

 25)اصفر/اخضر(. -خضر()ازرق/ ا

 
   نفس المرجع السابق ص135. 24

   د اسماعيل شوقي الفن و التصميم ص25.190
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 االخضر مع االصفر =اخضر مصفر          

 االخضر مع االزرق =اخضر مزرق 

 البرتقالي مع االصفر = برتقالي مصفر 

 البرتقالي مع االحمر = برتقالي محمر 

 البنفسجي مع االزرق = بنفسجي مزرق 

 البنفسجي مع االحمر = بنفسجي محمر

 الدائرة اللونية .المجموعة الخامسة :  

تعتبر الوسيلة العلمية لدراسة االلوان و عن طريقها نتعلم كيف نخلط االلوان مع بعضها    

لون وهي مقسمة الى الوان عديدة : االلوان  12البعض ، وهي التي تضم كل األلوان ، بها 

 26االساسية ، االلوان الثانوية ، االلوان الثالثية ، االلوان المكملة .

 
   يحي حمودة نظرية اللون ، دار المعارف القاهرة ، 1990م ،26
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 أسس التوافق واالنسجام لأللوان :-6 

هي اي مجموعة من االلوان تؤثر على العين تأثيرا سارا ممتعا وتتصف باالرتباط و    

 الوحدة بالرغم من االختالف الواضح بينها احيانا.

وهناك بعض التركيبات اللونية التي تتميز بالتوافق و التي تساعد الفنان في عمل     

 27المتوافقة  تتناسب مع ميوله و رغباته . مجموعات من االلوان

* االنسجام بين لون واحد لألبيض او االسود او الرمادي ،  وهذه تعتبر من االسس 1      

البسيطة لالنسجام ،فعند مجاورة االلوان الحارة للون االسود يكون هناك تأثير شديد و قوي 

 .مثال ذلك اللون االحمر على اللون االسود

* االنسجام بين االلوان الثالثية ، وهي اختيار ثالثة الوان تفصل بينهما مساحات 2        

 متساوية على الدائرة اللونية  لونية

* االنسجام بين االلوان المترابطة ،  والتي مزجت أصولها ببعض فارتبطت 3        

بينهما االصول بالوان ممزوجة ومثال ذلك ، لوحة تجمع اللون االحمر و االصفر وما 

 البرتقالي وكذلك االلوان المتجاورة في الدائرة اللونية. 

 
   اسماعيل شوقي التصميم عناصره و اسسه في الفن التشكيلي ص27.136
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* االنسجام في االلوان المكملة لبعضها ، وهي االلوان االساسية ما يكملها من 4       

االلوان الثانوية على الدائرة اللونية ،ومثال ذلك االحمر ومكمله االخضر  وكذلك االصفر 

 له البرتقالي. ومكمله البنفسجي ، واالزرق ومكم

* االنسجام في االلوان المنحدرة من اصل واحد ،وهي مجتمعة في درجات مختلفة 5      

معتمة مضاف اليها اللون في القيمة مثل اللون االحمر و تدرجاته مخففا باللون االبيض او 

 االسود .

ساندة في * االنسجام بين االلوان ذات االصل المحايد ،وهي االلوان التي تكون م6     

العمل الفني من الفصيلة المحايدة ال تختلف اال في قيمتها و ال تعدو الوانها ان تكون االبيض 

 .  و االسود وما بينهما من الرمادي

أسس تجاور االلوان : -7

 
   شبكة االنترنت.28
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 ،بعنابة  1955 جوان  6 سينوغرافي و فنان تشكيلي جزائري من مواليد                 
،تربى و ترعرع يتيما استشهد والده في الثورة التحريرية انتقلت والدته لرحمة هللا ثم 83

تلقفته جدته و احتضنته طفال بريئا  ال حول و ال قوة له ماعدا ما تقدمه من حنان كم حب و 

رعاية و حكايات واقع صور . ولقد احس الفنان التشكيلي محمد دميس انه يميل الى الرسم 

سيم وجه الجدة المتطورة بتعابير حركية لعضالت وجهها ابحر الطفل محمد من خالل تقا

دميس بين مد و جزر رشوم الوشم التي تكسو جبينها  خدودها و ذقنها رابطا بينها و بين 

مفهوم حرق و تفجير المساكن ..القتل المباشر ..القتل باأللغام  المزروعة ..سفك الدماء 

كبرت و كبرت معي رصيد ذاكرتي خربشت و لونت  بأقالمي ..تعذيب  االذالل و االهانة  

 ما كان يمثل لي كائنا يسمى مجاهدا .

،تمحورت أعماله طيلة عقود حول الرموز و  1972مسيرته الفنية بدأت سنة            

االشكال التي يحتضنها تراثنا العريق بكل شغف و محبة لوحاته التشكيلية مستلهمة من 

الخاصة او تلك التي ترتبط بالمحيط الذي يتفاعل برغبة شديدة مع مكوناته  االحداث الحياتية

، كثير من الهواجس ترافقه باصرار  الى استجالء مكامن من الذات و تدعوه الى ترجمة 

عواطفه المتوثبة بكل امعان و اخالص ، في رحاب هذا الهوس يظل الرمز دائم الحضور 

امنة في السفر نحو الماضي لالستحضار المتواترة عبر كل أعماله و يعبر عن رغبته الك

لأللوان   الفاتنة لبناء الجزائر . و من المؤكد ان جل انتاجه   تعبير صادق عن االحاسيس 

النبيلة التي تنبعث من أعماق الروح . الفنان التشكيلي محمد دميس يحتل مكانة مرموقة في 

ت اعماله الفنية أينما ذهب باالعجاب و عام الفن في الجزائر ، و لهذه المكانة فقد حظي 

االقبال عليها من خالل االسئلة المطروحة حول عمق لوحاته و اعماله و نظرته للفن 

التشكيلي المتميزة. كما أنه يعرف عنه انه صديق الكتاب و االدباء اينما وجدته تجد برفقته 

القة حميمية مع الشعراء و مبدع في اللقاءات التي تنظم حاصة بمدينة عنابة ، فهو تربطه ع

الكتاب ، نال العديد من الجوائز  و تركت لوحاته التي تتميز بلمحة لونية مميزة و تشكيالت 

 84.ملهمة

 

الفنان محمد دميس يمثل احد اقطاب التواصل الحميمي بين الجدلية الشعرية و         

شاعر الفقيد "كمال دردور التشكيلية ، فقد سبق له قبل سنوات ان خاض تجربة مماثلة مع ال

"، فيعتبر محمد دميس من الفنانين التشكيليين الذين رافقوا الحركة الفنية في الجزائر 

بالحضور و الممارسة منذ السبعينات ،و قد انتقل بين عدة تجارب و لعل ابرزها المدرسة 

ان و الخطوط و الرومنسية ثم "التعبيرية التجريدية " التي منحته حرية أكبر في توزيع االلو 

 
83 https ;//ocremagazine.wordpress.com/2013/12/14/empreintes-by-mohamed-demis-only-emotions/ 
84 https ;//www.djazairess.com/djazairnews/72163 
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يك احداث تلك الدهشة التي تبهج العين بتناغمها و اسقاطاتها مع الذات في تحوالتها لتفك

 المتواليات الزمنية  الرتيبة. 

ان "التجريد" يحتاج الى حساسية عالية و ان يكون الفنان مفعما بالمفردات الشعرية التي    

  لمتلقي حرية االكتشاف و التفاعل .تجوهر عمله بالجماليات اللونية و تمنح للرائي ا

و عن رؤيته للفن التشكيلي و تأثيره و أبعاده االنسانية يقول الفنان محمد دميس :       

"الفن الذي يعبر عن حقيقة التطور االنساني و يسهم في الرقي بتكفير الناس ،و              

نسان المثل من هذا المنطلق هو اال فال معنى لحياة انسان بعيد عن سحر الفن و روعته ،اال

 االنسان الفنان الذي يجاهد بريشته لتحقيق جزء من هذه الرسالة النبيلة ............."

الفنان التشكيلي محمد دميس صرح للجريدة عن دور اللقاءات و المعارض في               

اجة دائمة الى حياة الفنان التشكيلي عن مسؤولية الفنان و دوره " الفن التشكيلي بح 

المبادرات و التظاهرات التي تقربه فيتولد عن ذلك احتكاك مواضيع حية و أعمال احترافية 

 . 

رأى ان الفنان له دور الفنان في الوضع الثقافي و مكانة الفنان في المجتمع و              

فات ومساهمته في بناء الوطن و ما يدور في العالم من محم و ماسي انسانية من مخل

 الحروب و الصراعات .

كما أكد ان للفنان دور اخالقي البد ان يلعبه باعتباره يحمل و يدافع عن القيم             

االنسانية وتظهر في ما ينتجه  و صدى ما يصرح به من خالل المعارض و الدليل على 

رمزية لمل الفن ذلك اختيار المنظمات االنسانية التابعة للهيئات االمية سفراء السالم  وهي 

من قيمة و لعل ان الفنان محمد دميس يعتبر من اهم الفنانين الذين كانت لهم محطات مميزة 

من خالل مشاركته العالمية في هذا المجال اذ يقول كخالصة عن مسؤولية الفنان "الفنان 

 ..."مسؤول عن عمله امام الوطن و االنسانية وعليه مقاومة التهميش بالعمل و االبداع ...

 كيف  نلخص عالقة الفنان  محمد دميس  مع التشكيل و كيف بدأ ؟   

االبداع هو حالة نفسية ، ويخلق مع وجدان االنسان كانت بدايتي رومانسية                  

بالمدرسة ثم انتقلت الى المدرسة الواقعية وبعدها مباشرة الى التعبيرية كنت متأثر جدا 

بمواضيع عالجها "اسياخم" عن التشرد و احيانا التقي بعائالت متشردة تثير في نفسي الكثير 

لهام و اقوم  برسمها فالفنان حساس تجاه الحياة ،وكنت اود ان اوصل هذه المواضيع من اال

و انا اعالج  1972عبر التشكيل  ولتخرج في اي شكل من اشكال البحث و الرموز . من 

هذه المواضيع المحيطة بمجتمعي  و ال تزال منتشرة في كل مكان في لوحاتي  و تعكس 

ى الماضي  والتعامل مع االلوان الزاهية من بلدي الجزائر ،و الرغبة الكبيرة لدي لرحلة ال
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هذا هو ايضا وعي للتعبير عن الحب الذي يأتي من اعماق الروح  واستمرت حتى اخر 

معرض اقمته بمدينة الكويت  مرورا بمعارض اخرى  عديدة في السعودية و مصر و 

طن  وفي كل بلد كان يدور  المغرب و سوريا  و المعارض الفردية و الجماعية بداخل الو 

حوار فني مثمر  الن الحركة التشكيلية في كل بلد عربي لها خصوصيتها واحيانا االخوة 

الفنانين في المشرق يظنون ان الفنان التشكيلي بالجزائر  لديه بصمة فرنسية فاذ يتوضح لهم 

تختلف فيها من  عبر متابعة  االعمال الفنية ان الجزائر فسيفساء غنية بتنوعها هي قارة 

منطقة الى اخرى ن مع بصمة افريقية و عربية مسلمة ، نحن مغاربة و ننتمي ايضا للبحر 

االبيض  المتوسط .الن اللوحة التشكيلية ليس لديها جواز سفر و هي تعبير عالمي يتكلم كل 

اللغات  وكل فنان بالجزائر يبدع حسب محيطه الذي يعيش ضمنه  ،التعبير الفني عن 

صية الجزائرية  من اقصى الشرق الى اقصى الجنوب مستمد من حياة االجداد و الشخ 
 تراثهم و بيئتهم و عائالتهم.85

يحب ان يتعامل مع هذا الفضاء باللوحة وعندما يتقدم امام اللوحة يعيش في قلق            

روحي النجاز عمل متكامل  يرضيه و يرضي اللوحة ، ألنها جزء منه  تحمل همه 

الوجداني و الروحاني و الخيالي  و سواء كانت واقعية ام خيالية  يعكسها على بياض 

التي تتشربها ، محمد دميس في كل لوحة يجسد كل ما يحسه   اللوحة و يكتشفها باأللوان

ويفكر فيه و يحاول حتى بعد ان ينهي العمل ان يدخل في الجماليات ليكون العمل راقيا  

وفي مستوى التالقح و التواصل و التلقي االبداعي ليمنح المتلقي متعة  قراءة الموضوع و 

وهي ملحمة عن سكيكدة بالشرق الجزائري   التلقي قدمت سينوغرافيا لملحمة "روسيكادا"

كان مجموعة كتاب  قد قاموا بكتابة النص عن القصة الحقيقية  من السكان االصليين ثم كل 

مراحل الغزوات من فينيقية و بيزنطية الى الفتوحات االسالمية و العثمانيين الى حقبة 

و اخرجها جمال   ممثال 76و شارك في هذه الملحمة  1930االحتالل الفرنسي  من 

حمودة مع حكيم دكار و  قام بالتلحين سيد بوزيان و جر فيها التداخل بين فنين حضرت 

عبر السينوغرافيا  وفي تبسة عملت بملحمة "الجرف"  ومع ايضا  سينوغرافيا للعديد من 

المسرحيات  كان اخرها مع  مسرح عنابة اقتبسها حميد فوري  عن نص محمود تيمور و 

نها " حب في بالد الحجر "عكسنا فيها بيئة اسطورية صحراوية  حيث زمان  كان عنوا

 ومكان االحداث.

السينوغرافيا هي علم وفن يبحث في ماهية كل ما على خشبة  المسرح و ما            

يرافق فن التمثيل المسرحي من متطلبات و مساعدات  تعمل في البداية على ابراز العرض 

را امام الجمهور و قبل كل شيء البد للفنان التشكيلي ان يكون متقنا المسرحي كامال ومبه

لعمله ،المخرج يعطيك نصا و انت تتخيل الفضاء  انا ال اعمل في فضاء جامد بل في فضاء 

متحرك لبناء العناصر المختلفة لتشكيل العرض المسرحي في الديكور و االضاءة و 
 

85 https ;//m.almersaddz.com/index.php ?num=21 
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ثر و تتأثر بالفعل الدرامي الذي يسهم في المالبس و الماكياج و هي العناصر التي تؤ 

صياغة الدالالت المكانية في التشكيل البصري العام و يقوم بدراسات معمقة على العمل 

اشهر  وهم  يشتغلوا  6ليأتي في صورته النهائية المؤثرة  مثال ملحمة "روسيكادا" امضوا 

 86بدراسات عليها .

 ميول الفنان الى الرسم :   

بتعابير حركية لعضالت وجهها ، أبحر الطفل  قاسيم وجهه الجدة المتطورة من خالل ت   

محمد دميس بين مد و جزر رسوم الوشم التي تكسو جبينها ، خدودها و ذقنها ، رابطا بينها 

و بين مفهوم حرق و تفجير المساكن و القتل المباشر ، التعذيب االهانة ...، كبر و كبر معه 

بأقالمه ما كان يمثل له كائنا يسمى مجاهدا  بطال ، مسبال ،  رصيد ذاكرته خربش و لون

شهيدا... يوم كان يقال لمن هم أكبر مني سنا بالمدارس انك فرنسيا و في الجزائر الفرنسية 

.87 

المطلب الثاني : أعماله.       

 أعمال الفنان التشكيلي محمد دميس تعبيرية خاصة تمزج بين االلوان الحارة             

تلج الفنان في شتى حاالته والباردة الغامقة والفاتحة للتعبير عن مختلف المواقف التي تخ

،و  فلوحاته التشكيلية كلها مستلهمة من األحداث الحياتية الخاصة  فسية و رموزه الفنيةالن 

لقد أنجز كتابا مشتركا مع الشاعر الراحل كمال دردور  عنوانه "ملهمة الواحات "و يتضمن 

تعابير شعرية . ر و صو   

                   1 - . 
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      المبحث الثاني : التعبير اللوني عند الفنان التشكيلي محمد دميس.               

كيف ال يكون لديك روح فنان و شاعر و أنت تعيش في مدينة جميلة مثل عنابة ،            

يسطع جمالها المبهر تحت شمس البحر االبيض المتوسط بين جبل ادوغ و األزرق الغامق؟ 

طالما أثرت لونت القديمة الجزائر بتراثها الثقافي و فنونها التي توارثتها أجيال من النساء و ل

 الرجال الموهوبين ، و من بينهم الفنان محمد ديميس ، رسام أسلوبه تعبيري تجريدي .

للوهلة االولى يفهم كل من المتلقي الحذر و الشخص االخر أن هناك شيئا فريدا في          

أصالة األشكال و األلوان و تعبر خيط تاريخي  يعود بالزمن الى األصول البعيدة لهذه  فنه :

األرض التي هو في تناغم معها .تتكرر العناصر في أعمال محمد دميس فتشبه تلك التي 

تميز سجاد خنشلة  أو فخار مشونش . يقول الفنان  الذي يؤكد أن العاطفة هي قوة الفن :"ال 

كل مكان في لوحاتي و تشهد على رحلة عظيمة الى الماضي ". تكون تزال موجودة في 

أفكاري أكثر وضوحا  عندما أتأثر بشيء ما في حياتي ، يمنحني الكثير من االلهام . " 

الجزائر ، الملهمة الحقيقية للفنان ، تنفجر بالوانها الزاهية ، مثل دعوة دائمة ل"التعبير عن 

". الحب الذي ينبع من أعماق الروح  

و  قرن من المحاكاة ان تجربة الفنان المتمكن محمد دميس  التي تقارب النصف        

المالمسة الوشيجة مع الفرشاة و االلوان في تناغمها االيقاعي الحالم ، و تهامسها الشفيف و 

تعاطيها المبدع في خط سير ال يؤدي اال الى مسارات ممهورة بصهد التجربة و ذكاء 

الوجدان و حميمية الذات ، في تحوالتها االنطولوجية ، و بوحها الحنيني ، المشفوع 

نداءات التجربة و هي تنهل من تراث فني غني ، يمتح من المدارس الفنية برغبات اللون و 

و الجمالية المختلفة و هي تتعاطى مع تقنية  اللون و مزاجية التجربة و هي تتماس مع 

حواف حياة قاسية و متعبة في تشابكاتها و عنفها و مرحها الذي هو قبس اضاءة و قوس 

ى نفحات اللوحة و شواظها المفضي الى خلوة الذات اضافة ، يرسم للفنان الحريف دربه ال

في عرفانية الطيف اللوني  و سماته البنيوية    و حلم اللون في نطاق التشكيالت الديميسية

وهي تتشكل من مرآوية اللون . بما هو انعكاس ضمني لهمس الفنان و تدرجات الذات و 

حات مجمد دميس ...تجيء هي تبحث عن معادلها الموضوعي و نهجها االبداعي في لو 

االلوان ، متواثبة ، عاصفة ، تكشف الغبار ، تنتشر بالنهار ، وتقول ما تتوخاه بالنهار ، 

وترومه االنهار و تطلبه االشعار في سيرها الظريف و شطها الخفيف  للتخفيف الجميل من 
 توترات و تواترات الذات ، في شظف المعطى ، ونزف اليومي القاهر .88

 
88 https ;//www.eldjoumhouria.dz/art .php ?Art=90554 
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ان التجاور الحميم بين اللون و الشعر منح لوحات الفنان محمد دميس قنطرة            

عالية لتخطي البهوت و تجاوز نمطية اللون ، و هو يتكدس في منحنيات اللوحة ، و تشابك 

خذ حمولتها اللغوية  وتمحلها االبداعي ، تأااللوان خاصة و ان لغة النصوص المصاحبة 

لألجناس و لصيق بعذابات التجربة و هي تتهامس على منحنيات  من معجم صوفي عابر

اللوحة و سرديات اللون الفني هو وشم الفنان و بصمته الحميمة لتقوية منظور اللون و 

ت ميثولوجية  تسهم تكثيف دالالت التجربة و ترسيخ لغة اللون بما ينطوي عليه من قراءا

بة و عبورها الناري الى جذر التحول و ت التجرفي تأسيس خط سير اللون في تكريس لذا

 سيمياء الهبوب .

في لوحات الفنان التشكيلي محمد دميس  الكثير من الجهد و التمايز الواضح في            

التعاطي مع اللون  ومنحنيات اللوحة و صبغيات االنا ، و هي تقترب من مناطق القول و 

كثفة بين لغة اللون و تناغم التجربة الحياتية الهمس و االنزياحات البالغية و التناصات الم

المشفوعة ببراعة العشق و لذة البحث ، و دينامية االستقصاء ، ان االقتراب من لوحات 

الفنان محمد دميس و ايقوناته يستدعي مقاربة جمالية فنية تروم الحال و ترمم االحوال 

اها و تؤسس مسراها في نسقية لتجسير االنكسارات و تبئير البنى الغامضة  وهي تحفر مجر

اللون و تحوالت الشعرية الموصولة بحنين الذات ووشائج الشطح و هو يترسم خطاه و 

سيس المنبثق من شفافية مهارات و ترسيخ المسارات نحو التأيطلب بناه المتحولة لتقريب ال

صبوته  الرؤية و امتصاصات الجهد و هو يتعالى في نورتنية اللون و تمحالت الشعرية في
89. 

ان االختيارات اللونية عند محمد دميس يطغى عليها اللون الرمادي و بدرجات            

متفاوتة ، االزرق ، البنفسجي ، االرجواني ، االصفر ، و غيره .....اما االضواء الظالل  

تظهر كمساحات لبث الروح في االشكال و االحجام الغير واقعية فتتحول اللوحة الى جرح 

توح في الجسد المبلل بالدهشة و الغيم ، ومن المهم ان نشير الى ان الفنان محمد دميس قد مف

عاش اليتم و االلم و الحرمان في سن مبكرة جدا و كانه كان يسابق الزمن ليتحرر من تلك 

العذابات و كانت االلوان بظاللها و بريقها هي المتنفس الذي كان من خالله يعيد تشكيل 

جروحة بمواضيع غير مخطط لها ، و لكنها نابعة من ذاتيته ، و لقد استطاع الذاكرة الم

بممارسته الدؤوبة و المنتظمة ان ينتزع لنفسه مكانة مرموقة في سجل الفن التشكيلي 

الجزائري المعاصر عبر المعارض الدولية و الوطنية و مئات اللوحات المنجزة 

ين .بخصوصيتها "الديميسية" التي ال تخطئها  الع  

هذه لمحة موجزة عن تجربة فنان كبير ما يزال يواصل رحلة االبداع و المغامرة           

بمهارة الفنانين المنظوين تحت لواء المدرسة التجريدية التعبيرية و اكن بروحيته و بصمته 
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المستلهمة من الموروث الثقافي الجزائري بكل تنويعاته المتكئة على الرموز و االوشام 

رة و االخاديد النازفة و الخطوط الموغلة في الحضارات القديمة . الغائ   
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سم. 80*80*الشكل و الحجم :  

في الهيكل العام للوحة يوجد مربع أسود ، فالفرشاة مليئة بالعصائر و خشونة تمأل            

األشكال و تتدلى مع الحواف ، لكن االشكال عديمة الوزن تشبه االفكار أكثر من الصور ، 

انت ال تنظر الى الصورة بقدر ما تنطلق الى امبراطوريتها التي ال تتبع لها ، باالضافة الى 

م كان للفنان  1915ق التصميم الواضح يبدو العمل سهال ألنه كذلك ، فالمربع االسود ذو 

كازمير مالفيتش أو ما يسمى بساحة ماليفيتش السوداء ، فكثير ما يتم االستشهاد بهذا العمل  

 من قبل  الفنانين و المؤرخين  والنقاد و القيمين  باعتباره "نقطة الصفر للرسم" .

ما نراه في لوحة شاعرية للفنان محمد دميس . فاللوحة في فضاء مربع عمد وهذا          

الفنان على توزيع االشكال المربعة و المستطيلة ككتل هندسية توحي بتجمع عمراني وسط 

بيئة شبه عاتمة ، فوظف الفنان محمد دميس العديد من األلوان وما طغى على اللوحة هو 

ء و السكينة وهو لون مستمد من الصخور ، كما نرى اللون الرمادي  الذي يوحي بالهدو 

اللون االحمر و االصفر يبرزان كبقع مستنيرة  ن فاألحمر هنا يعطي توازن في االلوان و 

يخلق انسجام بين مجموعة االلوان الباردة و الحارة التي تعبر عن الدفئ ،ووظف ألوان 

ها ، هناك انسجام بين اللون أخرى كاألصفر ، و البرتقالي ، االزرق ، االخضر و غير

االسود و اللون االبيض و استعماله أللوان الطيف  وكل جزء في اللوحة يعتبر لوحة فنية ، 

اللوحة الفنية رسمت بأسلوب تجريدي تعبيري حول الرموز و االشكال ، حيث ان الفنان 

سجمة وكلها محمد دميس اراد ان يوصل رسالته الفنية باأللوان ، فلوحاته متناغمة  و من 

مستوحاة من الطبيعة و التربة ، لقد استخدم الفنان العالمات التي تؤكد على الهوية 

الجزائرية في اللوحة و ذلك من خالل استخدامه لأللوان الزاهية الجذابة التي تليق ببيئتنا 

الجزائرية  ، وظف الفنان محمد دميس في لوحته هذه لغة األلوان و الضوء و االشكال 

لتوضيح و ايصال الفكرة المراد التعبير عنها ، فاعتد على توظيف االشارات و وذلك 

الرموز التي توجد في الرسومات الصخرية في اشارة الى تاريخ االنسانية و قدرة االنسان 

على اثبات الذات و توقيع بصماته في بناء الحضارات التي تعاقبت على التاريخ ، فاللوحة 

و تأمل المشاهد وعند الغوص في هذه اللوحة من قبل المتأمل ماهي اال تجسيد للواقع 

يغوص في أعماقها ليكشف لمسات و ضربات بالريشة جعلت من األلوان و االشكال روحا 

 واحدة قادرة على التعبير و الشرح و امتاع العين المتأملة دون الحاجة الى التفصيل .

صال الرسالة للمتلقي و أثرت في أفكاره و ان هذه اللوحة  قد ادت دورها الكامل في اي      

تلفت انتباهه ، وكما ان الفنان محمد دميس استطاع تجسيد فكرته بأتم المعنى من خالل 

 نظرته لمكونات محيطه.
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 *التقنية المستعملة : اكريليك .

  سم . 100*100*الشكل و الحجم :

اللوحة تم رسمها من قبل الفنان التشكيلي محمد دميس  في فضاء شكل هندسي           

لوان المتداخلة في بعضها بأسلوب تجريدي تعبيري  ، فوظف العديد من االشكال و اال

البعض  ،اللذان كان انسجام بينهما ، فاستخدم الفنان االلوان المتدرجة و القريبة من بعضها 

، وهي مستوحاة من الطبيعة   وكلها الوان توحي بالهدوء و الراحة ، ففي اعمال محمد 

السكينة و  دميس يطغى اللون الرمادي على اللوحة كما هو موضح  والذي يرمز ويدل على

الهدوء ، وكذلك توظيفه للون الحار األصفر ، و اللون الذي طغى بأكثرية على لوحة 

تقاطعات هو اللون األحمر و هو لون من االلوان الحارة فوظفه الفنان داللة على توظيف 

االلوان الموجودة في بيئته ، نرى بأن هناك تدرج في االلوان اما  االضواء و الظالل تظهر 

ات لبث الروح في االشكال و االحجام الغير واقعية ، وهذا ما خلق لنا في اللوحة كمساح 

ابداعا حقيقيا ، ففي لوحات الفنان  محمد دميس مزج  بين االلوان الحارة والباردة الغامقة و 

الفاتحة التي تعبر عن المواقف التي تختلج الفنان في شتى حاالته النفسية ، فنرى بأن لوحته 

ستلهمة من حياته الخاصة ، أو تلك التي ترتبط بالمحيط الذي يتفاعل معه برغبة الفنية م

شديدة مع مكوناته ، في اللوحة وظف الرموز و االشكال التي يحتضنها تراثنا العريق بكل 

محبة ، فالرمز يظل دائم الحضور في اعماله و يعبر عن رغبته الكامنة في السفر نحو 

لأللوان الفتنة لبالد الجزائر ،فلوحاته كانت عبارة عن تعبير  الماضي لالستحضار المتواتر

او ترجمة لما هو مكبوت في ذاته بكل اخالص و امعان ، في هذه اللوحة نرى بان الفنان 

محمد دميس لم يهتم بالموضوع قدر ما اهتم بالعناصر الموجودة في اللوحة كالرموز و 

ني (حيث يجعل للناظر يؤمن بفكرة الوحدة و االلوان ، هناك تنوع في اللوحة ) العمل الف

 التنوع  فالوحدة واحدو وهي لوحة تجريدية .

ان الرسالة االساسية التي تحملها اللوحة هي أن جل انتاج الفنان محمد دميس تعبير        

 صادق عن األحاسيس النبيلة التي تنبعث من أعماق الروح .
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 الملخص:     

داللة األلوان ، فاأللوان هي البهجة التي تطل على العالم  قد تطرقنا في بحثنا الى ابرازل      

وتعطي لكل من حولنا حياة فال يمكن أن نميز بين األشياء اذا كانت عديمة اللون ،والتطرق 

الى المدرسة التجريدية و بعض فنانيها، ويعتبر محمد دميس أحد أعالم هذا االتجاه وقمنا 

 .لوحاته ، وتحليل لوحتين لهتوظيفه لأللوان في بالتعرف على شخصيته ومسيرته الفنية و

Sommaire : 

    Dans nos recherches, nous avons abordé la mise en évidence de 

la signification des couleurs , les couleurs sont la joie qui surplombe 

le monde et donne vie à tout le monde autour de nous ,nous ne 

pouvons donc pas distinguer les choses si elles sont incolores ,et nous 

allons à l’école abstraite et certaines des son art , Mohamed Demis 

est considéré comme l’un des drapeaux de cette tendance et nous 

avons identifié sa personnalité et sa carriere artistique et son 

utilisation des couleurs dans ses peintures , et l’analyse de ses des 

tableaux , 

 


