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Abstract  Keywords 
وتلخصت مشكلة البحث في الدور , تناول البحث موضوع التقنیات الضوئیة وتطبیقاتھا في الجداریات المعاصرة

لى إلقاء الضوء على تأثیر دخول ھذه التقنیات وھدفت الدراسة إ. ,الذي ستشغلھ التقنیات الضوئیة في الجداریات 
وأقتضت طبیعة البحث تضافر المنھج التاریخي والوصفي وتمثلت أھم . ,على األعمال الجداریة المعاصرة

كما أنھ من الممكن استخدام أكثر من تقنیة  , الفرضیات في وجود عالقة وثیقة بین الجداریات والتقنیات الضوئیة
وأن استخدام التقنیة المناسبة والتصمیم المناسب في المكان المناسب من , جداریة مستحدثة ضوئیة إلنتاج أعمال

ً : وخرجت الدراسة بنتائج أھمھا. شأنھ التأثیر على الشكل الجمالي للجداریة أن التصویر الجداري لم یعد محصورا
, البرامج في انتاج األعمال الجداریةباإلضافة إلى إمكانیة االستفادة من جھاز الكمبیوتر و,على اللون والفرشاة

التقنیة المستخدمة في , تطور الفن الجداري من مجرد فن جمالي الى فن یحقق البعد الزمني ویخلق بیئات جدیدة
وبناًء على تلك .  الفنان الجداري والمھندس التقني یجب أن یعمال بالتوازي, الجداریة تعزز من تجربة المتلقین

بعض من التوصیات لرفع جودة األعمال الجداریة المستخدمة في المباني المعماریة تتلخص  النتائج تم إستخالص
التجریب في و التعرف على التقنیات المستحدثة وكسر حاجز التقنیات التقلیدیة المتعارف علیھا ضرورة  في

) المستخدم(ة المشاھد التركیز على انطباع وتجربباالضافة الى  مجاالت العلوم الستحداث وتقنیات فنیة جدیدة
دمج العلوم التقنیة والفنون ضمن منھج اسالیب واحد یدرس لطالب .4وأكثر من القیمة الجمالیة للعمل الجداری

  .وطالبات التصمیم والفنون

 التقنیات الضوئیة   
Lumia Art Techniques  

 الجداریات المعاصرة
Contemporary Murals 
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:Introduction  
ویرتبط في . لومیا ھو شكل من أشكال الفن الذي یستخدم الضوء

وقد . األصل مع الموسیقى ولكن ارتبط في وقت الحق مع اللوحة
توماس "العشرین، صاغ ھذا المصطلح من قبل فنان القرن 

في أوائل القرن العشرین بدأ الفنانون بتشجیع األلوان ". ویلفرید
عمل ویلفرید نحو إنشاء لومیا . والضوء معا في أعمالھم الفنیة

. كشكل جدید من أشكال الفن ولكن المصطلح لم یتم استخدامھ بعد
على الرغم من خلق مصطلح لومیا، لم تخلق ویلفرید استخدام 

  .الفنالضوء في 
فن الضوء ھو شكل الفنون التطبیقیة التي یكون فیھا الضوء ھو 

وھو شكل من أشكال الفن الذي یكون إما . الوسیلة الرئیسیة للتعبیر
من " النحت"بالنحت لینتج عنھ الضوء، أو ضوء یستخدم لخلق 

ھذه التماثیل یمكن أن . خالل التالعب الضوء، واأللوان، والظالل
مة، ویمكن أن توجد في صاالت العرض في تكون مؤقتة أو دائ

األماكن المغلقة، مثل المعارض والمتاحف، أو في الھواء الطلق في 
فن الضوء یمكن أن یكون فن تفاعلي . المناسبات مثل المھرجانات
ً في الفضاء المعماري فنان الضوء ھو ذلك الذي یكرس كل .أیضا
 .تجریبھ اإلبداعي لفن الضوء

  :ضوءتاریخ و نشأة فن ال
، كان أول فنان في الوالیات )1968-1889(توماس ویلفرید، 

كان . المتحدة یستخدم الضوء كوسیلة وحیدة للتعبیر عن عملھ الفني
استكشف ویلفرید . یستخدم باستمرار الضوء الملون في أعمالھ

في عام . 1905الضوء واللون في الفن في وقت مبكر من عام 
شكل " كالفیلوكس"حمول لھ ، أنشأ ویلفرید أول جھاز م1921

كالفیلوكس ھو . ، وھو الجھاز الذي سمح بإنشاء وأداء لومیا)1(
". اللعب بالضوء من خالل مفتاح"مصطلح في الالتینیة وھذا یعني 

أسس ویلفرید مركزا للبحوث في لومیا، معھد الفن  1930في عام 
في أوائل . وأغلق المعھد خالل الحرب العالمیة الثانیة. للضوء

وقد .  الثالثینات انتقل من الجانب الموسیقي من لومیا إلى اللوحة
الفن "خطط ویلفرید لتحویل لومیا إلى شكل فني رسمي، وھو 

  .أراد ویلفرید لومیا أن یكون شكلھ الفني الخاص للتعبیر". الثامن

العناصر الرئیسیة الثالثة لفن الومیا، التي حددھا ویلفرید، ھي 
ویقال أن أھمھا الشكل . ة في الفضاء المظلمالشكل واللون والحرك

وكانت مساھمة ویلفرید األصلیة في لومیا إدخال البعد . والحركة
م رافق  فن اللومیا الموسیقى 1924منذ عام ). الوقت( –الرابع 

ومن الجدیر بالذكر أن فن الضوء استخدم من . والرقص والدراما
ل الضوء من خاللھ قبل ذلك بطرق أخرى كالزجاج الملون الذي ینق

والذي یعود إلى القرن الرابع ونجده في الكنائس والمساجد على 
ً من فن الضوء فن , شكل نوافذ وقبب من الزجاج الملون ونذكرأیضا

قبل المیالد الذي  380مسرح ظل العرائس الذي یعود تاریخھ إلى 
حیث وظفت الظالل ) 2(استخدمھ أفالطون في كھف ألیغوري شكل

  .األجسام لخلق الصور المتحركة الساقطة من
  :مراحل تطور فن الضوء

. استخدم الضوء للتأثیر المعماري في جمیع مراحل التاریخ البشري
ومع ذلك، ظھر المفھوم الحدیث لفن الضوء مع تطور مصادر 
الضوء الكھربائیة االصطناعیة والتجریب من قبل الفنانین الحدیثین 

برون (یعتبر برونینراوم ". من الحركات اإلنشائیة وباوھاوس
اول فنان استخدم عناصر اإلضاءة المعماریة كعنصر ال ، )"روم

وكثیرا ما أثرت التجارب واالبتكارات في الضوء ". یتجزأ من عملھ
على مجاالت أخرى من االستخدام الخفیف مثل فن الضوء ولطالما 
كان التطور في الحداثة والضوء الكھربائي یسیران جنبا إلى جنب 
وفكرة المدینة الحدیثة مع شكل المباني الشاھقة واألضواء تجسد ھذا 

  .التطور
وأصبحنا نستطیع القول أن أغلب الفنون البصریة تستخدم الضوء  

ومع اختراع الضوء االصطناعي الكھربائي،امتدت , في شكل ما
االحتماالت وبدأ العدید من الفنانین باستخدام الضوء باعتباره الشكل 

. للتعبیر، بدال من مجرد وسیلة ألشكال أخرى من الفنالرئیسي 
ومن أوائل الفنانین الذین استخدموا الضوء والظل بشكل أساسي 

م، 1964عام " ھات راك"في عمل " مارسیل دوشامب"الفنان 
ً على الجدار شكل    ).3(لمعلقة من السقف تسقط ظالال

Statement of the problem 
موضوع التقنیات الضوئیة وتطبیقاتھا في الجداریات تناول البحث 
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وتلخصت مشكلة البحث في الدور الذي ستشغلھ التقنیات , المعاصرة
 . ,الضوئیة في الجداریات 

Objective:   
ھدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على تأثیر دخول ھذه التقنیات على 

 . ,األعمال الجداریة المعاصرة
 Methodology 

 التاریخي والوصفي ینأقتضت طبیعة البحث تضافر المنھج
  التحلیلى

Hypothesis 
 , وجود عالقة وثیقة بین الجداریات والتقنیات الضوئیة

إلنتاج أعمال جداریة من الممكن استخدام أكثر من تقنیة  ضوئیة 
 مستحدثة

المكان المناسب من استخدام التقنیة المناسبة والتصمیم المناسب في 
 . شأنھ التأثیر على الشكل الجمالي للجداریة

 
  الضوئي لتوماس ویلفرید" كالفیلوكس"جھاز ) 1(شكل 

  
ً ) 2(شكل    كھف ألیغوري ألفالطون ومسرح الظالل قدیما

  
 مارسیل دوشامب –عمل حاملة القبعات المعلقة ) 3(شكل 

ئیة التي كان لھا وفي التالي تذكر الباحثة بعض من التقنیات الضو
  :دور كبیر في مجال الفنون وخاصة الفنون الجداریة

  : Laserتقنیة اللیزر )1
تعد تقنیة اللیزر إضافة علمیة للمبتكرات الصناعیة التي ظھرت في 

وتستخدم بشكل كبیر , النصف الثاني من القرن الواحد والعشرون

في المجاالت الصناعیة كالحفر و التقطیع بواسطة الحرارة 
كما تعتبر أداة علمیة ضمن , صناعة األسلحة والمعدات الحربیةو

مجموعة الوسائل والخامات واألدوات التي التقطھا الفن في دور 
 ً , الصناعة لیضمھا الى اإلستخدامات الفنیة التي ظھرت حدیثا

وتستخدم ھذه التقنیة بدون القوة الحراریة وإنما تقتصر على الشكل 
لفنان حسب رؤیتھ التشكیلیة وحسب أبعاد واللون الذي یتحكم فیھ ا

وتعد ھذه التقنیة من التقنیات المستحدثة التي ...فكرة العمل الفني
 ).م2006,وھبة(تخدم الرؤیة الفنیة المتطورة 

 Light Amplificati byھو إختصار لعبارة    Laserاللیزر 
Stimulated Emission of Radiation    وتعني تضخیم

فھو عبارة عن حزمة ضوئیة , اإلشعاع المستحدثالضوء بانبعاث 
ذات فوتونات تشترك في ترددھا وتتطابق بحیث تحدث ظاھرة 
التداخل البناء بین موجاتھا لتتحول إلى نبضة ضوئیة ذات طاقة 

 ً حیث أن اإلشعاع المستحدث ھو انبعاث أشعة ضوئیة .عالیة نسبیا
الي ینتج عنھا نتیجة القتراب فوتون من إلكترون في مستوى طاقة ع

خطوط ضوئیة دقیقة غیر منتشرة ومختلفة عن أشعة الشمس و 
  . أشعة المصابیح الكھربائیة
طول  ذو لون واحد، أي ذو ضوء انعكاس  ویعمل جھاز اللیزر على

ویتم ذلك بتحفیز الوسط . واحدة بین المرآة الخلفیة والعدسة موجة
ي خاصیة من خصائص على إنتاج ذلك اللون من الضوء وھ

وبعد انعكاس شعاع الضوء داخل . المختارة أو الوسط البلورة
الوسط عدة مرات تصل الموجات الضوئیة المتجمعة إلى وضع 

وتخرج كشعاع لیزر ) خطوتھا(طورھا  عندئذ تتمیز بانتظام. اتزان
  .الطاقةشدید

  
 لندن –ة اللیزر سقف مصنوع من خطوط أشع) 4(شكل 

  : Projection Mappingتقنیة اإلسقاط الضوئي )2
ً الغیر محددة الزوایا الى  ھي تقنیة تستخدم لتحویل األسطح خاصة

وھذه األسطح من . أسطح یعرض علیھا عروض وصور ضوئیة
الممكن أن تكون خارجیة او داخلیة كما في الحدائق و المباني 

و یتم تصمیم العرض عن . والجدران الداخلیة لمختلف المنشآت
طریق برامج خاصة ذات أبعاد ثالثیة او ثنائیة و ذلك عن طریق 
تثبیت جھاز یقیس أبعاد المجسم أو المبنى من كل الجھات وبدقة 
عالیة حیث یتم نقل القیاسات الى برامج التصمیم في الحاسوب 

وتعمل تلك البرامج . بشكل افتراضي یواكب الشكل الواقعي
  ).البروجكتر(جھاز اإلسقاط الضوئي بالتوازي مع 

  :تاریخ و نشأة تقنیة اإلسقاط الضوئي
ھو لفظ جدید الى أن ) اإلسقاط الضوئي(بالرغم من أن مصطلح 

ً في أواخر عام  م ولكن كانت 1990التقنیة ذاتھا استخدمت قدیما
م  بالتحدید كان أول 1969وفي عام . تسمى بالفیدیو الخرائطي

على مجسم ثالثي األبعاد في التاریخ و عرض لالسقاط الضوئي 
وتم ) 5(ذلك عند افتتاح حدیقة دیزني لأللعاب ألحد ألعابھا شكل 

ذلك بتصویر فیدیو ألشخاص بتعابیر وجھھم المتحركة وتسلیطھا 
كما تم استخدامھا بعد , على جدران اللعبة إلضافة الحس الواقعي

أما في مجال الفنون . ذلك في العدید من األفالم السینیمائیة المشھورة
  Michael Naimarkفكان أول من استخدم ھذه التقنیة ھو الفنان 

م عندما قام بتصویر مجموعة من الناس یتفاعلون 1980وذلك عام 
في محیط غرفة و یحركون أشیائھا و یمارسون الحیاة الیومیة ثم قام 
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 بتسلیطھ عبر جھاز اإلسقاط على جدران الغرفة ذاتھا بما تحتویھ
وكانت ھذه االنطالقة ھي بدایة جرأة ). 6(من أغراض شكل 

الفنانین في استخدام ھذا النوع من الفنون النتاج اعمال فنیة 
اصبح لفظ  2001وبحلول عام . معاصرة تواكب الزمن الحالي

ً لدى الفنانین و انتشرت التقنیة في جمیع ) اإلسقاط الضوئي( معروفا
  .الدعایة واإلعالنالمجاالت و على رأسھا التصمیم و

  :طریقة عمل تقنیة اإلسقاط الضوئي
بعد أن یتم اختیار المجسم أو المبنى المراد التصمیم علیھ یستخدم 
جھاز قیاس ذا دقة عالیة یقیس أبعاد وزوایا المجسم أو المبنى من 
جمیع الجھات بالفتحات و البروزات كالنوافذ واألبواب و الزخارف 

ً لقراءة الجھاز وبعد ذلك یتم تص. وغیرھا میم الفیدیو أو الصور وفقا
للقیاسات عبر برامج التصمیم بالكمبیوتر و یتم ذلك باختیار تصمیم 
لكل سطح من أسطح المجسم و مطابقتھا بصورة افتراضیة للمجسم 

والتي تعني ) اإلخفاء(وتسمى ھذه المرحلة بمرحلة , الحقیقي
و ). 7(یھا شكل استخدام أشكال حقیقیة وتصمیم نماذج وھمیة عل

بالرغم من المرور بكل ھذه المراحل البد من تعدیل جھاز اإلسقاط 
  .الضوئي في المرحلة النھائیة أثناء العرض لیطابق األبعاد الحقیقیة

  :أنواع تقنیة اإلسقاط الضوئي
 : Video Jockeying 
األحداث والفعالیات المباشرة المعززة بشاشات تعمل بالتفاعل  

  . مع االیقاع او الموسیقى الخلفیة الحركي الضوئي
 المسرحTheater : 
  ً ً وفقا العروض المسرحیة والتي تعرض مشاھد تم تصمیمھا مسبقا

للسیناریو وتعرض بالترتیب حسب المشھد أو األداء المسرحي و 
  . طبیعة العمل

 التفاعليInteractive : 
شاشات عرض یمكن التفاعل معھا باللمس والحركة والصوت  

  . اوغیرھ
 عرض الفیدیوVideo  : 

كما في األفالم السنیمائیة و ألعاب المالھي الترفیھیة حیث یعرض 

  . مقطع مصور أو فیدیو متحرك بدون تفاعل الجمھور
  :تقنیة اإلسقاط الضوئي والفن

إن تقنیة اإلسقاط الضوئي تشبھ الى حد كبیر تقنیة الواقع المعزز 
العالم الحقیقي والعروض فكالھما یدمج بین , والواقع االفتراضي

إال أن تقنیة اإلسقاط الضوئي ال , الضوئیة والحركیة في آن واحد
ومن الجدیر بالذكر . تحتاج إلى استخدام أجھزة ذكیة قابلة لإلرتداء

أن تقنیة اإلسقاط الضوئي عادة تستخدم في المشاریع الكبیرة لجذب 
ً تستخدم على نط اق أصغر أعداد كبیرة من الجمھور ولكنھا أیضا

ولكن البد للفنان مراعاة شكل المجسم , من قبل الفنانین والمصممین
إذ أن , بجمیع معالمھ و تفاصیلھ خاصة في األسطح غیر المنتظمة

ً علیھ ً كبیرا وفي . الشكل كما یلھم الفنان في الوقت ذاتھ یشكل تحدیا
النھایة البد من اخراج عمل متكامل یجعل المتلقي یعیش تجربة 

  .فریدة
في معرض لوحات ) 12/13(ونستطیع أن نرى ذلك في الشكل   

شتاء "الذي أقیم في مدینة العال أثناء فعالیات " فان جوخ"الفنان 
حیث قامت جھة مختصة في مجال الترفیھ ببناء غرفة , "طنطورة

في صحراء العال یتفاعل معھا الزوار من الداخل والخارج وذلك 
على واجھات الغرفة " ةمرآ"من خالل تركیب أسطح عاكسة 

الخارجیة ومن جمیع الجھات یستطیع من خاللھا الزائر رؤیة 
أما من , انعكاسھ و انعكاس الطبیعة الصحراویة التي تحیط بھ

الشھیرة على " فان جوخ"الداخل فقد قامو بعرض لوحات الفنان 
  .جمیع الحوائط الجانبیة وأسقف وأرضیة الغرفة

داث الضوئیة الكبیرة في تطویر وقد ساعدت المھرجانات واألح
استخدام الضوء على اللوحات الكبیرة مثل الواجھات المعماریة، 
وإسقاطات المباني، وإضاءة المباني باأللوان، وواجھات الوسائط 

ھذه األشكال من فن الضوء لھا . )14/15/16(التفاعلیة شكل 
سوابقھا في وسائل اإلعالم الجدیدة، والفن والفیدیو والتصویر 
الفوتوغرافي التي تصنف في بعض األحیان على أنھا فن ضوء 

  .حیث الضوء والحركة مھمة للعمل

  
  حدیقة ألعاب دیزني –اول تجربة إسقاط ضوئي ) 5(شكل 

  
  م1980سقاط الضوئي تجربة مایكل نایمارك لإل) 6(شكل 

  
  طریقة عمل أجھزة اإلسقاط الضوئي ) 7(شكل 

  
  عرض فیدیو مع مؤثرات صوتیة Video Jockeying ) 8(شكل 
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  اإلسقاط الضوئي في المسارح) 9(شكل 

  
  اإلسقاط الضوئي التفاعلي) 10(شكل 

  
دار االوبرا في ) فیدیو(اإلسقاط الضوئي المتحرك ) 11(شكل 

  سیدني

  
  یوضح شكل مسرح شتاء طنطورة من الخارج) 12(شكل 

              

  
  معرض لوحات فان جوخ من الداخل) 13(شكل 

     
Le petit chef  مطعم ) 14(شكل 

       
 جدة, مطعم الودعة منتجع النورس) 15(شكل 
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  الكویت , حدیقة الشھید المضیئة) 16(شكل 

  :  Neonتقنیة النیون )3
  :نعنصر النیو

وھو عبارة عن غاز أحمر . ھو خامس عنصر وفیر في العالم
ً یتم إضافة أنواع من الغازات  متوھج یمیل الى البرتقالي وأحیانا
كالھیلیوم للحصول على اللون األخضر الفاقع و اللون الزھري 

  .الفاقع
  :فن النیون

ھو نوع من انواع الفنون باستخدام وحدات ضوئیة مختلفة األحجام 
ویستخدم ھذا , ن تستمد ضوئھا من عنصر النیون المتوھجواأللوا

الفن بكثرة في الشوارع و الجسورو الطرق السریعة المظلمة 
باإلضافة الى استخداماتھ في اللوحات اإلعالنیة والمطاعم والمقاھي 

و یتضمن ھذا النوع من الفنون ). 17(للداللة على وجودھا شكل 
 –الفن الجداري  –فن النحت  –فن التركیب والتجھیز في الفراغ (

  ).الفن التفاعلي
وتكون عبارة عن أعمال الكترونیة مضیئة تضيء من خالل أنابیب 
زجاجیة معبأة بغازات ذات ضغط منخفض باإلضافة الى عنصر 

وعند إیصال ھذه األنابیب بالكھرباء عن طریق األقطاب , النیون
لون الغازات الكھربائیة ینتج عنھا توھج من عنصر النیون بحسب 

كما نستطیع أن نرى ذلك في األلعاب االلكترونیة ذات . الموجودة
 Geisslerاألقطاب الكھربائیة المغلفة بالزجاج والتي تسمى ب 

Tubes  واشتھر استخدامھا في أواخر القرن التاسع عشر ولكنھا
كانت غیر مناسبة كمصدر ضوء أساسي في المكان إذ أن الضوء 

یصلح فقط ألغراض الزینة والترفیھ و بالرغم  فیھا غیر منشر ولكن
  .من ذلك یمكن رؤیتھا بوضوح أثناء اللیل والنھار

  :تاریخ ونشأة تقنیة النیون
بدأ استخدام عنصر النیون كوسیط عدا عن استخداماتھ العلمیة عام 

ً في مدینة باریس في فعالیة لعرض مجموعة من 1910 م وتحدیدا
 Georgeالمھندس الكیمیائي  عندما كشف, السیارات الحدیثة

Claude  م كان 1912و في عام . عن اختراعھ ألنبوب النیون
صاحب متجر حالقة محلي ھو أول المشترین لمنتج جورج لإلعالن 

وماكانت اال اعوام قلیلة اال وأصبح عنصر النیون أحد . عن صالونھ
بل أصبح ھناك شركات , أھم المواد في مجال الدعایة و اإلعالن

ومن ثم قام باستخدامھ العدید من الفنانین . ة لھ تورده و تصنعھخاص
على الجدران واألسقف وأحدث دخول تقنیة النیون على الفن نقلة 

م تأثر ھذا 1960و في عام . نوعیة في طریقة عرض األعمال الفنیة
الفن بفن البوب آرت و أخذ بعض الفنانین باستخدامھ كأداة لنحت 

كما لو كانت ھذه التقنیة ) 18(صور شكل متصوراتھم من أشكال و
ومھد اكتشاف النیون . ھي الفرشاة واللون و الجدار ھو اللوحة

للعدید من اإلختراعات المشابھة ولعل من أبرزھا أنابیب 
الفلوریسنت والتي تصنع من نفس الخامة ولكن تدھن بمادة 

ام الفوسفور التي تكسبھ المزید من خیارات األلوان حیث كان استخد
و یعد الفسفور األساس في . النیون مقتصر على أربعة ألوان فقط

 .إنشاء أكثر من مائة لون في العروض التلفزیونیة
  :أنواع تقنیات النیون

 الصنادیق الضوئیةLight Box :  
عبارة عن صنادیق بأشكال وأحجام مختلفة مصنوعة من مادة 

حتھا أنابیب األكریلیك أو زجاج البلیكسي أو البالستیك و یوضع ت

تستخدم عادة في عالمات المحالت , النیون أو الفلوروسینت
واللوحات الدعائیة و لكن تم تطویرھا واستخدامھا كشكل جمالي في 

  ).19(شكل  . المكان
 أنابیب النیونNeon Tubes : 
 أنابیب النیون المرنةFlexible Neon Tubes :  

ج الممتلئ عبارة عن أنابیب ذات قطر صغیر مصنوعة من الزجا
بغاز النیون المشع و یتم ثنیھا بواسطة أدوات خاصة لتتشكل حسب 

  . الرغبة
 أنابیب النیون االسطوانیةStandard Neon Tubes:  

عبارة عن أنابیب اسطوانیة ذات قطر واسع مصنوعة من الزجاج 
الممتلئ بغاز النیون وھي غیر قابلة للتشكیل وتأتي في أحجام 

 ً  .  وقیاسات محددة عالمیا
  :متحف فن النیون

م تم إنشاء متحف مخصص لفن النیون في لوس 1981في عام 
الوالیات المتحدة یجمع أعمال أشھر فناني العالم في ھذا , أنجلوس

 Richard Jenkins and Lili.                 المجال من قبل
Lakich  م في كالیفورنیا2016ولكن تم إقفالھ وإعادة افتتاحھ عام .
منحوتات , جداریات, ة تتضمن عالمات ولوحات إعالنیةالمجموع

كما یقدم ). 21(جمیعھا نفذت بواسطة تقنیة النیون الضوئیة شكل 
  .المتحف ورش عمل لكیفیة ثني أنابیب النیون الزجاجیة وتشكیلھا

 
إستخدامات النیون في اإلعالنات ) 17(شكل 

والعالمات

  
  عمل فني باستخدام تقنیة النیون) 18(شكل 
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  استخدام آخر للصنادیق الضوئیة) 19(شكل 

 
عمل فني من متحف النیون في ) 20(شكل 

  كالیفورنیا

  
  متحف فن النیون في كالیفورنیا) 21(شكل 

تقنیة اإلضاءة الثبلیة أوالصمامات الثنائیة الباعثة للضوء  )4
LED:  

متصل ثنائي باعث  أو  الصمام الثنائي الباعث للضوء
ً  emitting diode -lightإلنجلیزیةبا ثبل أو للضوء اختصارا

D LEأشباه  مصنوع من مواد مصدر ضوئي ھو
یكثر  تیار كھربائي  حینما یمر خاللھ الضوء تبعث الموصالت

أو   LEDاستخدامھ في اإلضاءة المنزلیة كما یكثر تسمیتھ بـ
  .اإلضاءة الثبلیة

  :بلیةتاریخ ونشأة اإلضاءة الث
أشباه  یرجع تطویره إلى ستینات القرن العشرین عند اكتشاف

في البدء كان یبعث ضوءا واحدا ضعیفا، لكن مع الوقت  الموصالت
األحمر واألزرق :   أمكن تطویره لبعث الثالثة ألوان األساسیة

وكثیرا ما یستعمل في اللوحات الكبیرة المنیرة . واألخضر
على إصدار ضوء ناصع باستھالك وأصبح لھا طاقة كبیرة .وغیرھا

ً للكھرباء  .قلیل جدّا
ابتكاره على إثر اختراع أنصاف الموصالت  "نیك ھولنیاك" بدأ

ف الثاني من القرن الماضي التي ازداد استعمالھا في النص
جائزة األلفیة   ونال بسبب ھذا االختراع الكمبیوتر في

 .م2006في عام  للتكنولوجیا
وكانت تستخدم الصمامات الباعثة للضوء في األسواق التجاریة بدال 
من المصابیح المتوھجة ومؤشر النیون، وتستخدم في شاشات 

، أجھزة التلفاز: ثم استخدمت في أجھزة كثیرة مثل، العرض
  .اسبة والساعاتوأجھزة الرادیو والھواتف واآلالت الح

  Guerilla Marketingم احدثت حملة 2007وفي بدایة عام 
ضجة كبیرة في الوالیات المتحدة األمریكیة حین قامت ) 22(شكل 

بتكلیف اثنین من الفنانین   Cartoon Networkقناة األطفال 
فقاموا بصنع عالمات . المعروفین لإلعالن عن أحد محتوایاتھا

حاء عشرة مدن مختلفة األمر الذي اثار وتصمیمات جداریة في ان
استیاء المواطنین الذین قرروا إزالتھا كلھا والتقدم بشكوى ضد 

إذ كان ھذا النوع من الفنون یشكل إزعاج وغرابة , الشركة والفنانین
في المدینة وبالرغم من عدم اكتمال ھذا المشروع فقد شكل نقطة 

الحملة شكلت بدایة  ولكن من الجدیر بالذكر أن. بدایة النتشاره
  .للعدید من المشاریع الفنیة المبتكرة

  
 Cartoonالعمل الذي قامت باستخدامھ حملة قناة ) 22(شكل 

Network  

  :أنواع اإلضاءة الثبلیة
 الشبكیة  اإلضاءةThrowies : 

ھي عبارة عن استخدام لوح معدني مثقوب أو شبكة كقاعدة ویتم 
لثقوب و تكون ھذه اسقاط عناصر ضوئیة صغیرة بھ عبر ا

  . العناصر متصلة بقرص كھرباء أو بطاریة مثبتة من الخلف
  اإلضاءة الوامضةBlinkies: 

تطفىء و   LEDھي عبارة عن أجھزة صغیرة تحتوي على ضوء 
تضیىء و یتم استخدامھا بكثرة في الفعالیات والمھرجانات 

  . واألحداث العامة
  المصابیح الثبلیةLED Lamps:  

ن مصابیح مماثلة لمصابیح ضوء النیون ولكن تستخم ھي عبارة ع
ً شاع استخدامھا  اإلضاءة الثبلیة لتوفیر الطاقة والكھرباء و مؤخرا

فتتمیز الصمامات الثنایة المضیئة أنھا تحول . في المنازل بكثرة
ضوء بالمقارنة باللمبات العادیة  إلى الطاقة الكھربائیة  من%   20

فقط من الكھرباء إلى ضوء % 4ذات فتیل سلكي فھي تحول 
  .والباقي یتشتت كحرارة

 شرائط اإلضاءة الثبلیةLED Stripes  :  
العرض وتتكون من شرائط تصنع بمقاسات مختلفة في الطول و

لمبات صغیرة ذات صمامات ثنائیة باعثة للضوء وعادة تحتوي ھذه 
الشرائط على مادة الصقة من الخلف تجعلھا قابلة للصق على أي 

  . سطح
 األوراق الثبلیة المضیئةLED Papers :  
تقنیة حدیثة تمكن من طباعة الضوء على أي سطح كالطباعة  

ریق خلط حبر الطباعة مع وحدات وتتم ھذه العملیة عن ط. العادیة
تشبھ   LEDمتناھیة في الصغر ذات صمامات ثنائیة باعثة للضوء 

ومن ثم یتم تغلیفھا وحمایتھا بأسطح . في حجمھا خلیة الدم الحمراء
 ً   . شفافة مرنة وعند توصیلھا بالكھرباء أو الطاقة تضيء فورا

في األعمال وفي التالي بعض من األمثلة الستخدام اإلضاءة الثبلیة 
  :الفنیة

   
الوالیات  –عمل سول غریتو للمصمم رونالد راییل ) 23(شكل 

  المتحدة
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  المكسیك, واجھة مبنى مضیئة) 24(شكل 

  
  كتب مضیئة للفنان إیران كانغ في كوریا ) 25(شكل  

  
  شیكاغو الوالیات المتحدة,  Riverside 150) 26(شكل 

Results 
  :أھم ما توصلت الیھ الدراسة فى یمكن أن نلخص

 على اللون والفرشاة ً   ,أن التصویر الجداري لم یعد محصورا
  الستفادة من جھاز الكمبیوتر والبرامج في واسعة لإمكانیة ھناك

  ,انتاج األعمال الجداریة
  لفن الجداري من مجرد فن جمالي الى فن واضح لتطور ھناك

   ,یحقق البعد الزمني ویخلق بیئات جدیدة
 الفنان , التقنیة المستخدمة في الجداریة تعزز من تجربة المتلقین

  .  الجداري والمھندس التقني یجب أن یعمال بالتوازي
Recommendations  :  

  تم إستخالص بعض من التوصیات لرفع جودة األعمال الجداریة
  :المستخدمة في المباني المعماریة تتلخص في

   تقنیات المستحدثة وكسر حاجز التقنیات التعرف على ال ضرورة
   التقلیدیة المتعارف علیھا

  التجریب في مجاالت العلوم الستحداث وتقنیات فنیة جدیدةأھمیة   
 أكثر ) المستخدم(التركیز على انطباع وتجربة المشاھد اإلھتمام ب

  ومن القیمة الجمالیة للعمل الجداری
 .لیب واحد یدرس دمج العلوم التقنیة والفنون ضمن منھج اسا

 .لطالب وطالبات التصمیم والفنون
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