ألوان و أنماط

هل أنت مستعد لألسبوع السابع من
تحدي إجازة الصيف ؟

ما هو لونك المفضل؟ كيف تشعر
عند النظر إلى هذا اللون؟

خالل هذا األسبوع ،ستكون "األلوان
واألنماط" مصدر إلهام ألنشطتنا والتحدي
الفني.
كيف نستطيع التواصل باستخدام
األلوان واألنماط؟

ما هي األلوان أو األنماط التي
تراها حولك؟

هل يرتبط اللون أو النمط لديك
بذكرى أو مكان؟

ُيعتبر عنصر اللون أحد أهم العناصر في
الفن ،كما هو الحال مع عنصر النمط ،و هو
التصميم المتكرر  .يمكنك إنشاء أنماط
باستخدام مجموعة مختلفة من األلوان أو
األشكال أو مزيج من كليهما.
َست ْ
غالبًا ما ي ْ
َخ ِد ْم الفنانون والمصممون اللون
والنمط إليصال المعلومات ،وإثارة المشاعر
المختلفة ،فمن خاللهما يكون التأثير على
مشاعرنا وسلوكياتنا.

فلنلقِ نظرة على األلوان واألنماط في
بعض أعمال مجموعتنا الفنّية
قياسات بشرية -أنثروبومتريا بدون عنوان
للفنان إيف كالين

ما هو اللون الذي ستبتكره وتعطيه
اسمك؟

قام الفنان إيف
كالين وزوجته
بطلي جسديهما
بالدهان على
لوحة قماشية،
كما ابتكر هذا
الفنان عالمة
خاصة ،طورها
وأطلق عليها
اسم "أزرق كالين
العالمي IKB
(األحرف األولى
لـ International
Klein Blue

خطط و ارسم!
ارسم نمطاً من نسيجٍ أو
قماش تراه في منزلك
ٍ

صمم نمطك المتكرر للتعبير
ِّ
عن المشاعر

ارسم صورة شخصية
باستخدام لون واحد فقط.

صفحة من "المصحف األزرق"
ما هي األلوان األساسية التي
ستخلطها للحصول على اللون
النيلي؟

تعود هذه الصفحة إلى أحد أفخم
المصاحف القديمة المكتوبة على نوع
من الورق المصنوع من جلد العجل
والمصبوغ بدرجة اللون األزرق الداكن
المعروف باللون النيلي مع كتابة
منقوشة بالذهب ،حيث يرمز اللون
األزرق الغامق إلى الكون السماوي،
وترمز الحروف المذهبة إلى النور
اإللهي الذي ينشره كالم هللا.

بساط مزين بالرصائع
كم عدد األلوان التي
يمكنك رؤيتها؟

يأتي هذا السجاد من
منطقة أوشاك في تركيا،
ظهر أشكاالً من النجوم
و ُي ِّ
وزهرة الفاوانيا الصفراء
وعدداً من الزخارف النباتية
التي تتناقض مع خلفية
زرقاء.
كما كان الحكام في
الماضي يقدِّرون هذا النوع
من السجاد الثمين.

تحدي الفن 7#

قم بإنشاء عمل فني باستخدام األلوان
للتعبير عن أفكارك أو مشاعرك!

ترقبوا تحدي األسبوع القادم

روابط تجمعنا

