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 المستخلص

Abstract 

 ع

الفراغى قيمة فنية للعمل الفنى سواء كان مجسم أو مسطح ، وبذلك ال تنفصل مشاكل يعد العمق 

التشكيل بالعمق الفراغى عن مشاكل التكوين فى هيئة العمل الفنى، وتعد الجبال الطبيعية بأنواعها 

ت المختلفة وتكويناتها المتعددة والثرية مصدر من مصادر الطبيعة الهامة التى تلهم الفنان بتكوينا

ألعمال فنية غاية فى الثراء، من حيث بناء الشكل وخاصة األنواع المختلفة للعمق الفراغى 

 .بداخله

كما تعد طباعة القوالب الورقية من األساليب القوية التى يمكن من خاللها تحقيق عمق فراغى    

تعددة إيهامى متنوع داخل عمل فنى من خالل لون واحد أسود مستفادة من أنواع الجبال الم

 .وأشكالها المتنوعة وما تعنيه من قيم فنية كثيرة للعمق الفراغى فى تنفيذ لوحات فنية
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The rear geometry artistic value of the artist work، whether 

Dimensional or flat، and thus cannot separate the problems of 

modulation rear geometry for configuration problems in the body of 

artist work، and the Mountains are natural kinds of different 

formations multiple and rich source of nature important that inspire 

the artist configurations of works of art very rich in terms of building 

form، particularly species deferent deep space in it، 

   As is the printmaking of paper stamps of the methods the strong can 

be achieved through the depth of my spare imaginary varied within the 

art work through a single color Black learned of the types of 

mountains، the multiple and varied forms and meaning of values of 

many technical deep space in implementation of the paintings. 
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