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 المستخلص

Abstract 

 ع

قيمة فنية تشكيلية للعمل  واإليهامى،( Overlapping)يعتبر تراكب المسطحات الحقيقي 

وبذلك ال تنفصل , الفني سواء كان عمل فنى مجسم ذو ثالث أبعاد أو مسطح في تراكب متعدد السطوح 

ويعتبر التراث العربي , مشاكل تشكيل تراكب السطوح عن مشاكل التكوين في هيئة العمل الفني 

الفنان في استلهام عناصر وتكوينات  بأشكاله المتعددة والثرية مصدر من المصادر الهامة التي تساعد

 .متميزة تساعد في تنفيذ أعمال فنية غاية في الثراء

من األساليب القوية التي يمكن من خاللها ومن خالل تقنياتها وتعد طباعة االستنسل اليدوية  

وذلك , وإيهامي متنوع داخل العمل الفني ( Overlapping)الكثيرة تحقيق تراكب مسطحات حقيقي 

 :خالل التقنيات التالية من

 (.اإليهامى–الحقيقي )التراكب الكلي 

 (اإليهامى–الحقيقي )التراكب الجزئي 

 .التأثيرات الملمسية

 .الظل والنور

 .تنوع الدرجات اللونية

E 

Flat Overlapping real and illusion  is considered, as an Artistic 

value for the artwork whether if it is a three dimensional work, or two 

dimensional in a multi surfaces overlaying, the problems of multi 

surfaces forming do not separated from forming problems in the artwork 

figure. 

 The Arab heritage in its various and rich forms, is considered as 
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an important source which is helping the artist to inspire unique elements 

and formations which helps in creating extraordinary artworks. 

Additionally, Stencil is one of the unique techniques which fulfill 

various Overlapping real and illusion during its techniques in the 

artwork. This is achieved through the following values: 

1. Total overlapping (real – illusion). 

2. Partial overlapping (real – illusion). 

3. Textures effects. 

4. Shadow and light. 

5. Monochrome Varied. 

…, which helps creating extraordinary artworks? 
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