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The course o f Express ion ’s techn iques i s 
concentrating on expressive artistic skills. Expression 
artistic styles and tools were different along all periods 
of civilizations. Artists kept their own personalities and 
identities through that, they create their stories from 
their imagination in an art work whether it is a 
sculpture or a painting or a play. So, in this way, 
student can explore their feelings through the tools of 
expressions and improve their skills to build a new 
visual language. Through student’s new visual 
language, he can send his massages and ideas  
through his art projects and activities. In this course, 
student learn different techniques, tools and materials 
to express in an academic way with expressive style 
and skills to achieve the artistic goals. 
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 سامية موسى شيتيوي

 مدرس مساعد بكلية الفنون

 تونس -المهدية

 

تنشغل مادة تقنيات التعبير بامتالك القدرات المهارية للتعبير الفني،  فقد اختلفت أساليب ووسائل 

التعبير الفني في الفنون التشكيلية على المدى الطويل الذي امتدت فيه نتاجا ته من حقبات مل 

ى خصوصيته في التعبير قد حاول الفنان دائما المحافظة علو. الوقت الراهنقبل التاريخ إلى 

عل الذي يسلط الضوء ال يمكن الحديث عن تقنيات التعبير الفني نفسه،  وهو ذلك الفالتشكيلي و

إضافة إلى مكونات موضوع يدور في خلد اإلنسان فيقدمه على شكل على أسراره وحيثياته و

 .ي أو لوحة أو منحوتةقصيدة أو نص أو عمل مسرح

التعبيرية لتساهم لطالب و إثراء كفاءاته التقنية وتنشغل مادة التعبير التشكيلي بتطوير مكتسبات ا

في بناء لغة تشكيلية و تعبيرية تمكنه من تطوير مواقفه الفنية و تساعده على تبليغ أفكاره في 

لى جملة من التقنيات و اإلجراءات إطار مشاريعه العملية و يطلع الطالب من خالل هذه المادة ع

و المعالجات التشكيلية و التي يكشفها و يعالجها و يوظفها بكيفية منهجية يعبر بها عن مجموعة 

تعالج هذه المادة المهارات التقنية بسائر أنماط التعبير التشكيلي  ومن القواعد األساسية المتصلة 

 .سواء في قسم الفنون التطبيقية أو التصميم 

 1تمرين  

. انطالقا من صورة آللة موسيقية سيتم تجسيم هذا االنموذج و تحويله الى بنية ثالثية االبعاد

مد الطالب بحرية . وذلك بالمرور من التعبير المسطح الى المجسم عبر البنية الثالثية االبعاد 

 .االختيار و حرية التعبير في التشكيل
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