
 

 

 تقرير عن الفن التشكيلي السعودي جاهز للتحميل والطباعة

يُعتبر الفن التّشكيلي أحد أبرز أنواع الفنون التي يجري العَمل بها، والتي تشمل على باقة واسعة من الخيارات الُمهمة، 

رتقاء البالد، وحضارة مجتمعها، وفي ذلك نطرح التّقرير اآلتيوالتي تُعتبر أيًضا على أنّها واجهة تعكس مستوى ا : 

  مقدمة تقرير عن الفن التشكيلي السعودي جاهز

إّن الفن التشكيلي الّسعودي هو أحد ألوان الفنون التشكيليّة العربيّة التي تُعبّر عن امتداد واضح لمنطقة شبه الجزيرة العربيّة،  

ذّاخرة بالتّاريخ حوَل العالم، حيث قامت أساسيات هذا الفن منذ سنوات طويلة، إّّل أّن والتي تُعتبر من أبرز المناطق ال

ظهوره بشكل رسمي في المملكة العربيّة السعوديّة يُعتبر ظهوًرا ُمتأخًرا بالنّظر إلى عدد من العَوامل، التي تتعدّد وتختلف  

إلى الّرعايةفيما بينها، حيث مّرت الفنون بعدد من التّقلبّات حتّى وصلت  . 

 تقرير عن الفن التشكيلي السعودي جاهز للتحميل والطباعة 

كما أوضحنا، فأنّه من المعلوم أّن الفن التشكيلي في المملكة العربيّة السعوديّة قد ظهر متأخًرا عن بقيّة الدّول العربيّة،  

اسيات التي تقوم عليها الدّولة الصحيحة،  ويعود الّسبب في ذلك إلى انشغال البالد باإلصالح والعَمل من أجل بناء األس

النّفط قد ساهم في    والعَمل على بناء النّواة األساسيّة للدولة، حيث تأّخرت المملكة في رعاية الفن التشكيلي، إّّل أّن ظهور

للميالد بكونه  7195للهجرة الُموافق للعام   1376تسريع عجلة الفنون والعَمل واّلقتصاد، فقد بدأ الفن التشكيلي مع العام 

  -رحمه هللا تعالى-مادّة أساسيّة يتم تدرسيها للّطالب في مدارس المملكة بعدد واسع من مراحل التّعليم، ليقوم الملك سعود 

للميالد، ثّم تّم افتتاح عدّة معارض أخرى، حيث كانت   1958بافتتاح معرض خاص للفن التشكيلي للمّرة األولى في العام 

ألوان الباستيل وقلم الرصاص ليتطّور بعد ذلك عبر عدد من الَمراحل، حيث تدور ماهيّة الفن  مد علىبداية الفنون تعت

التّشكيلي في التّعبير عن المشاعر واألحاسيس التي يعيشها الفنّان في عوالمه، فيقوم على نقل رسالة أخالقية نبيلة، وقيم 

اف، بينما كانت أبرز أصناف الفن التشكيلي محصورة في اآلتي: ثقافيّة كبيرة، وقد كان الخّط العربي أبرز تلك األصن

 .الفسيفساء، النحت، الرسم، التصوير، التخطيط

 خاتمة تقرير عن الفن التشكيلي السعودي

ير  على الّرغم من تأّخر المملكة العربيّة السعوديّة بالفن التشكيلي عن بقيّة الدّول العربيّة، إّّل أّن الحكومات قد وّجهت الكث

من اّلهتمام على ذلك الّصنف المميّز من الفُنون، عاًما بعد آخر، ويُعزى التأّخر في ذلك الفن على مستوى العرب ُعموًما  

إلى الحروب واّلستعمار والتقلّبات الكثيرة التي عانت منها البالد العربيّة، فكان المناخ عير ُمناسب لرعاية الفن، ما فرَض  

...جل تحقيق نجاحات أفضل، بعدد واسع من أصناف الفنون التّشكيليّةعلينا زيادة الهّمة من ا . 

 


