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 لم الوثائقي ياخراج الف:  المادة                                            ديالى جامعة
                 الثةلثا: المرحلة                                          الجميلة الفنون كلية
 علي قاسم عمر م.م:  المادة مدرس                   والمرئية السمعية الفنون قسم

 11:30الساعة الربعاءا:  المحاضرة وقت                                              

 مونتاجيا واهميتها  اللقطة تشكيل

 قد السينما وان خاصة..  السينمائي الفن الى الفنون اقرب من التشكيلي الفن يعد  

 والتجاور والتوزيع والحركة والضوء والظل اللون وافكار نظريات من افادت

 الى فيها وصلت قد التشكيلية الفنون كانت التي والتصميم واالنشاء والتكوين

 .. والتاريخ الحضارة من سنة االف ثمانية بعد عالية مستويات

 بما المرونة من يمتلك الذي(  التعبيري الوسيط) هي الخام المادة تعتبر السينما وفي 

 فكرة تأتي هنا من ، العمل تخدم التي بالطريقة فيها التحكم العمل صانع يستطيع

 اصطالحا التشكيل)) إن بمعنى تشكيلها للسينما الن ، اللقطة او الصورة في التشكيل

 القالب أو الشكل بصياغة يقترن الفيلم وان خاصة((  شتى بإشكال للتشكل القابلية هو

 التجاورات وخلق الهدف وتحديد االختيار حسن بعد الصورة عليه تظهر الذي

 من يتكون الذي المعنى:   بأنه التشكيل يعرف األساس هذا وعلى.. ..  القصدية

 ...  جمالي بإطار الفنان يجمعها مفردات

 تمثل التي الجزئية البنى من مجموعة:   انهب فيعرف اللقطة داخل التشكيل أما    

 إليصال والتأثير التعبير وسائل وهي ، الفني الخطاب مجتمعة مجموعها في

 وحسيا   بصريا   االنفعالية حالته وفق يدركه المتلقي الذي البصري الخطاب مضمون

 الرسم ألن واضح السينمائي الفن في والتشكيل الرسم فن في التشكيل بين والفرق  ،

 الزمن من عابرة لحظة اقتناص أنه أي حركته أو سكونه في الشكل عن يعبر فن

 متحول تركيب بمثابة السينما في التشكيل يعد حين في...  استمرارية او تدفق دون

 اللقطة وان خاصة...  متحركة ديناميكية تشكيلية بنية أنه أي باستمرار يتجدد

 المحتويات تحديد الى يؤدي وهذا ، مقصود درامي مضمون تحمل السينمائية

 ، اللقطة من الهدف عن بوضوح للتعبير ، المناسبة األماكن في ووضعها والمعدات

 ثالثة ضمن تقع السينما في المصورة المادة إن بالرغم ، المشاهد يرهق أن دون

 التي نفسها هي السينمائي المخرج توجه التي المعضالت أولى من واحدة فإن أبعاد

 متوازي سطح على واألنسجة واأللوان اإلشكال يرتب أن عليه إذ ، الرسام تواجه

 ذات المعادلة أو الموازنة من نوع ضمن عموما   يتم الترتيب هذا...  األضالع

 يشبه كما قدميه على اإلنسان توازن يشبه الموازنة الى الميل إن.  التوافقي االنسجام

...  األرض سطح على موازنتها تمت منشآت من  اإلنسان صنعه ما كل الواقع في
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 للقوانين خرق اعتباره يمكن فما الحياتي الواقع عن يختلف الفلمي الواقع لكن

 فالعالم ، الفلمي الواقع في معروض وهو بالبنان له يشار ربما والبشرية الطبيعية

 ، ببساطة مقيمة بدقة الواقعي للعالم الزمنية المكانية العالقات تكوين يعيد اذن الفلمي

 بباقي قورنت إذا المطلقة وأصالتها النوعية السينما هيمنة أسباب أكبر من واحد وهذا

 ، متحرك زماني فن هو اللقطة بنائية خالل من السينما فن إن يعني وهذا الفنون

 مواصفات اللقطة او للصورة فإن وبالتالي ، الزمان ثبات في فن هو الرسم بينما

 - ألوان – عريضة شاشة - واقعية – حركة:  هي اللوحة تمتلكها ال وخصائص

 تشكيلية - المعنى وحدة - التعبيري الدور - الفنية الواقعية - الوجودية الشخصية

 والقدرة االمكانية على يعتمد اللقطة داخل التشكيلي البناء وان خاصة...  ، الصورة

 ألن السينمائي التكوين عناصر من وداللية شكلية عالقات إيجاد على والمقدرة

 إن كما ، البعض بعضها مع وتراكيبها تناغمها خالل من عناصر عدة توليف عملية

 التكوين عناصر بين العالقة إيجاد على تعتمد اللقطة في الشكلي البناء تحقيق عملية

 . الفني الجهد تنظيم عبر اللقطة تشكيل على تعمل العالقات هذه ألن

 . الداللية الوظيفة لنا وتنتج المعنى لنا تنتج التي هي العناصر بين العالقة إن

 

 .. المونتاج عملية في ودوره للقطة التشكيلي البناء

 منح في كبيرا دورا(  واالسلوب الطريقة خالل من)  التشكيلي البناء يؤدي ـ1

 التي والبيئة والمكان الواقع عن يعبر وهو ، تميزها التي الشخصية هويتها الصورة

 . االحداث فيها تجري

 

 وبما للصورة الجمالي التأثيثي البصري النظام ترميم على التشكيلي البناء يعمل ـ2

 . اللقطة داخل النهائي شكله في والموضوع والفكرة يتناسب

 

 المستوى على والعالقات والمساحات المسافات التشكيلي البناء يحدد ـ3

 وسرعتها الحركة مستوى ويحدد ، لإليقاع ويؤسس ، الصورة في السمعبصري

 . والمشهد اللقطة ضمن
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 العمق – الطول – العرض)  المكان في الثالثة األبعاد بين التشكيلي البناء يؤلف ـ4

 المنجز في المشهد ضمن وادراجها تصويرها قبل اللقطة تكوين مستوى على( 

 . النهائي المرئي

 

 منطقية وفق على ببعضها والمشاهد اللقطات ربط على التشكيلي البناء يساعد ـ5

 بتدعيم التشكيلي البناء يقوم حيث ، والشخصيات والزمكانيات واألحداث األفعال

 . عام بشكل للصورة الجمالية اإليقاعية الفنية القيمة بذات المشاهد ترابط حالة

 

 المرئي الذهني المتخيل عن التعبير على الصورة في التشكيلي البناء يعمل ـ6

 . المشاهد ذهن في الصوري للمتخيل االستفزاز عمليات واستنهاض ، للصورة

  

 المشاهد ذهن في(  األحداث) لـ النهائي االستنتاج عمليات التشكيلي البناء يتيح ـ7

 . للمشهد العام الجمالي الشكل عبر

 

 


