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امللخص:
يشغل الفنان بعد االنتهاء من االنتاج الفني صدى هذا اإلنتاج عند املتلقى .سواء كان هذا املتلقى من العامة
من الفنون ،أو الخاصة من الفنانين والنقاد واألكاديميين .وفى املاض ي كان لحدود الزماكانية كبير األثر فى
الحد من هذا الصدى أو نوعيته ،إذ كانت آراء املتلقيين تتأثر إلى حد كبير بالفكر السائد أو باالتجاهات الفنية
املسيطرة على الساحة الفنية في البيئة املحيطة التي نشاء بها الفنان .ولكي يظهر الفنان اعماله ألوسع شريحة
من املتلقين فانه يتحمل عناء تكاليف نقل العمل وحفظة من التلف اثناء التنقل واملبالغ املادية التي قد تعيق
نشر العمل الفني والبحث عن منصات عاملية لنشر العمل .الى أن أتت الرقمنة لتوفر منصة جديدة أقل كلفة
وأكثر شفافية يقدم من خاللها الفنان انتاجة الفني.
ومن خالل املنهج الوصفي التحليلى يهدف هذا البحث إلى فهم دور الرقمنة فى عملية اإلنتاج الفني ،وارتباطها
باملفهوم الرقمي اليوم ،ومن ثم مناقشة أثر الرقمنة على عرض وتداول أعمال الفنانين التشكيلين السعوديين.
بداية من خالل فهم معنى مصطلح الرقمنة وما ُيشير إليه .ومن خالل عرض لبعض أهم املنصات الرقمية
لعرض وتداول أعمال فن التصوير التشكيلي السعودي على الساحة الفنية اليوم.
الكلمات االستفتاحية:
الرقمنة – التواصل الرقمي– التكنولوجيات الرقمية.
املقدمة:
شهدت الحركة الفنية في العالم العربي منذ بدايات القرن العشرين وحتى اآلن – أو ما يعرف بالفن العربي
الحديث واملعاصر – حالة من االنتعاش فى الفنون التشكيلية بشكل عام .كانت شرارة ذلك الحراك الفني
دراسة العديد من هؤالء الرواد االوائل فى أوروبا وتعرفهم على الحركات الفنية هناك وتأثرهم بها ،وكانت
العديد من الدول العربية آنذاك تحت غطاء االستعمار االوربي .ومن ثم جاءت حركات االستقالل ً
تباعا في
الفترة التى تبعت انتهاء الحرب العاملية الثانية  Post-War Eraمما دفع بروح من التفاؤل فى نفوس شعوب

 1األستاذ املساعد ورئيس قسم الفنون البصرية بكلية التصاميم والفنون -جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الرياض – اململكة
العربية السعودية isalrasheed@pnu.edu.sa ,
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املنطقة ،وحث العديد من الفنانين على التخلي عن تقليد الغرب واالتجاه نحو تعبير فنى أكثر أصالة يعبر
عنهم وعن حضاراتهم وتراثهم الثقافى العريق وعما تحويه مجتمعاتهم املحلية من مرجعيات جمالية تميزها عن
غيرها من البلدان األوروبية ،ليظهر ما يعرف بفن ما بعد الحداثة و منها الي الفن املعاصر .وبظهور التكنلوجيا
و التسارع في التطوير ازالة الحدود املكانية والزمانية بين الدول فاصبح ما يوثر في منطقة ما من نصف الكرة
االرضية الغربي يحث اثر في النصف الشرقي .فالفنون لم تكن في معزل عن االستفادة من تطور التكنلوجيا
حيث ظهرة مزادات عاملية شارك فيها العديد من الفنانين عن طريق األنترنت ساهمة بدورها في نشر الفنون.
فافي الشرق األوسط اصبح سوق الفن مستمر في النمو منذ عام 2003م كما تقول هالة خياط الخبيرة بفنون
ما بعد الحداثة والفن املعاصر بدار مزادات كريستيز ،حيث وصل سعر لوحة من أعمال فناني الشرق
األوسط إلى  2مليون و 700ألف – هذا بالنسبة للفنانة التركية األميرة فخر النساء زيد – وحوالى  2مليون
ونصف للفنان املصري محمود سعيد .وشجع الطلب على أعمال الفنانين العرب وفنانى الشرق األوسط
ً
مؤخرا ،والنجاح املطرد ملتحف قطر الوطنى بالدوحة .وتعد السمة
بشكل عام افتتاح متحف اللوفر بأبو ظبي
ً
املميزة لسوق الفن فى العالم العربى والشرق األوسط حاليا ،والذي ساهمت فية الرقمنة بأنواعها في نشره في
دول العالم .وربما كان امليل تجاه عرض واقتناء أعمال فنانات املنطقة العربية والشرق األوسط بشكل عام
السبب فى ارتفاع نسبة تمثيل الفنانين العرب.
ولكى يخرج الفنان بابتكاراته الجديدة وإبداعاته الفنية املختلفة عن نطاق بيئته ومجتمعه الفني  -الضيق إلى
حد بعيد – كان عليه تكلف عبىء االنتقال بأعماله للعرض والتداول فى بلدان أخرى ليستفيد من خبرات وآراء
غيره من الفنانين وجمهور املتلقيين .حتى أتت الرقمنة لتوفر منصة أخرى جديدة أقل كلفة وأكثر شفافية
يقدم من خاللها الفنان إنتاجه.
مشكلة البحث:
يبقى موضوع الرقمنة وعالقتها بالفن التشكيلي من املواضيع غير املطروحة بالقدر الكافي في البحوث
والدراسات العلمية العربية ،كما انه من النادر وجود دراسة تناولت الرقمنة وعلقتها بالفن التشكيلي
السعودي بصورة خاصة و دور الرقمنة واستفادة الفنانين من املنصة الفنية املتداولة لدى الغرب .وعلية
فتكمن مشكلة البحث فى التساؤل حول الرقمنة كواقع معاصر له دور واهمية في فن التصوير التشكيلي
السعودي .
فروض البحث:
ً
يفترض البحث أن الرقمنة قد ساهمت في نشر انتاج الفنان التشكيلي والسعودي بعيدا عن حدود الزمان
واملكان ،ليصبح فى إمكانه تداول إنتاجه الفني املختلف ومشاركتها ال فقط بين أقرانه فى مجتمعه املحلى
الضيق ولكن ً
عامليا كذلك.
حدود البحث:
تتمثل حدود البحث في الواقع املعاصر وعينة من الفنانين السعوديين التشكيلين.
أهداف البحث:
• فهم دور التكنولوجيا فى عملية اإلنتاج الفني.
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• التعرف على معنى الرقمنة كواقع معاصر.
• التعرف على أهمية الرقمنة على انتاج الفنانين التشكيلين السعوديين.
أهمية البحث:
ترجع اهمية البحث الى ندرة الدراسات السابقة التي اجريت في هذا املوضوع ،في حدود علم الباحثة كما أنه
قد يفيد في:
• توجيه أنظار الباحثين والفنانين باململكة العربية السعودية ،الىنماذج رائدة من الفنانين
املستفيدين من منصات الرقمنة العاملية.
• إلقاء الضوء على اهم املنصات الرقمية التي تقدم للفنانين سهولة التواصل وتداول االعمال
الفنية واملناقشات الفنية بحرية.
منهج البحث:
يعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي.
املصطلحات:
الرقمنة كترجمة ملصطلح:Digitization
تعني  Digitizeتحويل ش يء إلى صيغة رقمية (صفر) ويدخل فى ذلك املوارد والعمليات .كأن نحول الوثائق
الورقية والصور الفوتوغرافية وأشرطة الكاسيت وغيرها من املوارد املادية غيرالرقمية التناظرية
Analogueإلى الصيغة الرقمية Digital،ويتم ذلك عادة من خالل أجهزة خاصة كاملاسح الضوئي .أما رقمنة
العمليات فيكون عادة بتحويلها إلى نموذج آلى أوتوماتيكى أو ما ُيسمى باألتمتة Automationبهدف إنجاز
األعمال بشكل أسرع وأدق وأكثر كفاءة؛ كعمليات ادخال واسترجاع بيانات عمالء بنك
ً
مثال()2017،Cleveland
بعد تحويل املوارد والعمليات إلى املكافىء الرقمي لها ُيمكننا "تبنى الرقمنة" بمعناها الثاني Digitalization؛ أى
استخدام تلك املوارد الرقمية الجديدة ،وهذه ُ
النظم التى تعمل على توفير معادل رقمى للعمليات اليدوية
املرهقة ،من خالل رؤية أبعد وأوسع فى عالم رقمي(صقر )2018،فالرقمنة هنا تعنى استغالل الخيارات
الجديدة التي نشأت عن الرقمنة بمعناها األول ،األمر الذى يتطلب رؤية واعية تستطيع استغالل تلك
الخيارات في التطوير واالنتشار وزيادة اإلنتاجية ،وكذلك سهولة التفاعل والتواصل وفتح مجاالت جديدة لم
تكن متاحة؛ فالرقمنة كترجمة للمصطلح Digitalizationهي املعنى األعم واألشمل ،وهي ما نعنيه عند
الحديث عن الرقمنة في سياق هذا البحث.
التواصل الرقمي:
يعرف فيري (،2006ص)25هو التفاعل وتبادل املعلومات بين املتصفحين باشتراط وجود الشبكة الرقمية،
أليجاد مجتمع افتراض ي مشترك يعتمد تقبل االخر وتجاوز الذات.
ويذكر مهيبل (،2005ص)117ان التواصل ارقمي منظومة عاملية مشتركة تمثل نتاج الفكر املنبثق من
الثقافات كلها .وتساعد على إحداث تغيرات وهي منظومة اتصالية عاملية تتخطى الحواجز والقوانين.
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كما أن التواصل الرقمي هو عرض وتبادل االفكار املرسلة من االفراد بصورتها املادية املقروءة واملسموعة
والبصرية املحسوسة الى اكبر شريحة من املجتمعات العاملية عبر اآللة الرقمية املتنامية في املعاصرة والتي
غيرة مفهوم التواصل حتى بات أكثر سرعة وأكثر فاعلية.
االطارالنظري:
املقدمة:
لم يكن الفن بمعزل عن الرقمنة التي طالت مختلف أوجه الحياة فى عصرنا الحديث .فالتكنولوجيات الرقمية
دخلت اليوم فى كل ش ىء ً
تقريبا ،والفنان ليس بمعزل عن مجتمعه والعالم الذى يعيش فيه ،فكان من البديهى
أن يتجه إلى مختلف املنصات الرقمية املتاحة اليوم ملشاركة إبداعاته مع غيره من املبدعين من أرجاء العالم
ُ
ُ
يصعب الحصول عليها بالوسائل
واالستفادة مما تقدمه تلك املنصات الرقمية من خدمات وتسهيالت
التقليدية لتداول الفنون ونحن عندما نتحدث عن تداول الفنون فإنما نعنى التداول بالعرض واملشاركة
والنقاش الحر من جهة ،وبالبيع والشراء واالقتناء من جهة أخرى .وتداول الفنون في الفترة التي لم يظهر فيها
الرقمنة لم يكن باالتساع أو االنتشار املطلوب وبخاصة فى عصرنا الحالي  .كذلك اتسم فى كثير من األحيان
بعدم الكفاءة والشفافية التى حرمت الفنان ،إلى حد بعيد ،من حريته فى إبداع كل ما هو جديد ومختلف عما
هو سائد فى بيئته املحلية الضيقة ،وخاصة إذا كان يرغب فى العرض واالنتشار .أما إذا تمسك بحريته
اإلبداعية فى مواجهة قاعات العرض والقائمين على املحافل الفنية املختلفة ،أو أمام املعوقات البيروقراطية
أو املادية املختلفة ،فكان هذا يعنى احتمالية أن يظل ما ُيبدعه حبيس مرسمه ،أو متاح فقط للقلة من
املهتمين فى املعارض الخاصة.
فالرقمنة اتاحة الحرية للفنان لنشر افكارو ثقافة مجتمعة الضيق الى افاق اوسع .والفنان السعودي من
الفنانين الذين لديهم الشغف لنشر ابداعاتهم الفنية وآرائهم بحرية في منصات عاملية ومحلية تسهل لهم طرق
التواصل و تبادل االفكار مع االخرين لذا اهتم البحث بشريحة الفنانين السعوديين التشكيلين الذين يسعون
في االستفادة مماتتيحه الرقمنة لهم وتكنلوجيا الفن.
ً
اوال :التكنولوجيا والفن:
ُ
تؤثر التكنولوجيات الرقمية اليوم فى مختلف مراحل العمل الفني؛ بداية من مصادر اإللهام إلى الفكرة
والتنفيذ والعرض والتداول و املناقشات والتباحث الحر البناء .وارتباط التكنولوجيا بصفة عامة بالفن ليس
ً
باألمر الجديد ،فمنذ البداية كانت التكنولوجيا تسير جنبـا إلى جنب مع الفن من خالل البرامج االلكترونية
النتاج االعمال الرقمية او املواقع الفنية  ،ربما اختلف معناها قديما عما تعنيه لنا اآلن ،بل أن تعريف
التكنولوجيا يختلف كذلك من مجال إلى آخر من مجاالت الفنون.
فمن ضمن تعريفات التكنولوجيا تعريفها باعتبارها" :العالقة بين اإلنسان واملواد واألدوات كعناصر
للتكنولوجيا ،وأن التطبيق التكنولوجي يبدأ لحظة تفاعل هذه العناصر ً
معا"( .)2017، Dudekفهي جهد
وفكر إنسانى ،وتطبيق للمعلومات واملهارات لحل املشكالت اإلنسانة ،وتوفير احتياجاته .ان التكنولوجيا
باعتبارها الجانب التطبيقى للمعارف والنظريات العلمية ألجل تحقيق أهداف محددة .أى أن التكنولوجيا
تتكون من مكونين رئيسين األول :مادى Physical،والثاني  :معلوماتى Informational،حيث ينسحب املكون
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املادي على املنتجات أو األدوات أو املعدات أو األجهزة أو املخططات أو العمليات أو أساليب العمل .فى حين
ُيشير املكون الثاني املعلوماتي إلى املعرفة التى تتيح لنا إنجاز أمر ما فى املجاالت املختلفة سواء العلمية أو
الفنية أو االقتصادية أو الهندسية  ...فالتكنولوجيا تجمع بين الشق العقلي املعرفي والشق املهارى.
ً
أن التكنولوجيا كانت دائما مصاحبة للفن منذ البداية ،منذ العصور القديمة وحتى اليوم .من األلوان
واألدوات البسيطة التي استخدمها اإلنسان القديم فى الرسم والتلوين على الجدران واألوانى واألدوات؛ وحتى
ما يدخل فى صناعة وتركيب األلوان ومسطحات الرسم والتصوير اليوم من تقنيات حديثة .تقول سارة
جامبوا( )11p:2017, Clevelandيرتبط الفن بالتكنولوجيا برباط وثيق للغاية حتى أنه عند تطور أحدهما
يتبعه اآلخر .حتى ظهرة فنون الكمبيوتر وفن الرقمي و الفن السبراني وهذا ال يعنى التغيير فقط فى كيفية
إنتاج الفن ،ولكن كذلك فى طريقة عرضه ،ومشاهدته ،وتذوقه ومن ثم تداوله ونشره.
ً
ثانيا :الرقمنة:Digitalization
كما ظهر لدينا ان الرقمنة تعنى استغالل الخيارات الجديدة التي نشأت عن الرقمنة بمعناها األول ،األمر الذى
يتطلب رؤية واعية تستطيع استغالل تلك الخيارات فى التطوير واالنتشار وزيادة اإلنتاجية ،وكذلك سهولة
التفاعل والتواصل وفتح مجاالت جديدة لم تكن متاحة؛ فالرقمنة كترجمة للمصطلح Digitalizationهي
املعنى األعم واألشمل ،وهى ما نعنيه عند الحديث عن الرقمنة فى سياق هذا البحث.
وفى سياق الفنون التشكيلية وفن التصوير التشكيلي السعودي على األخص ،فإن الرقمنة هنا تعنى التحول
نحو الرقمية من خالل املؤسسات الفنية الداعمة للفن؛ كاملتاحف وقاعات العرض ودور املزادات الفنية
واملسابقات واملحافل الفنية املختلفة .والتى تشكل جميعها منصات متنوعة يمكن من خاللها تداول الفنون
ال فقط بالبحث والتحليل والنقاش والبيع والشراء ،ولكن أيضا فى الرؤية التى تحكم العملية الفنية ذاتها ،من
فكر وإبداع وعرض.
ُ
ُ
أما من جهة النقاش والتباحث وتبادل املعلومات واآلراء ،و التي تثرى وال شك العملية الفنية ،وتزيد من وعى
الفنان وخبراته بمشاركة أعماله مع ُنظراءه ،واالستفادة من آراء النقاد واألكاديميين واملبدعين .فإن تداول
ُ
الفنون من خالل املنصات الفنية التقليدية ال يقترب حتى مما تقدمه املنصات الرقمية الحديثة اليوم من
انتشار وتفاعل وشفافية .فان كان عدد مشاهدي العمل فى القاعات الفنية املختلفة ،أو ضمن املسابقات
املحلية أو العاملية ،فإنه لن يقترب إلى ما ُيمكن الوصول إليه عبر املنصات الرقمية املختلفة .هذا إلى جانب أن
االشتراك في مثل تلك املحافل الفنية ليس باألمر السهل اليسير .فدخول التكنولوجيات الرقمية فى مجال فن
التصوير جعلت من استغالل الخيارات الرقمية املتاحة فى العالم أجمع اليوم موضع قوة في يد الفنان .فمن
خالل منصات عرض وتداول الفنون الرقمية على شبكة اإلنترنت ،أو من خالل مواقع التواصل االجتماعي،
أو البرمجيات التطبيقية على أجهزة الهواتف الذكية وغيرها من الخيارات الرقمية ،أصبح اليوم من املتاح
للفنان تقديم نفسه بنفسه إلى جمهور أعرض دون الحاجة إلى الوساطة سواء من قاعات العرض املختلفة،
أو القائمين على املعارض الدورية واملسابقات الفنية املتعددة ،كالصالونات والبيناليات وغيرها ،والتي يتم فيها
اختيار العارضين من الفنانين إلى حد كبير بطريقتين:

217

الرقمنة كو اقع معاصر وأهميتها في الفن التشكيلي السعودي.............................ابتسام سعود الرشيد
ISSN(Online) 2523-2029, ISSN(Print) 1819-5229
مجلة األكاديمي-العدد -96السنة 2020
ُ
•الدعوة :بحيث ال تتاح للكثير من الفنانين فرص العرض واالنتشار  ،ومشاركة رؤيتهم الفنية املتفردة مع
املجتمع الفنى بشكل خاص ،أو الجمهور بشكل عام .وفي الغالب يتم دعوة الفنانين املشهورين و الكبار وال
ينظر للفنانين الناشئين.
• طريق املفاضلة :بين ما ُيقدمه الفنان من إبداعات مع غيره من املتقدمين ،واختيار ما يتناسب مع الحدث
الفني ،أو رؤية منظميه .فمن خالل املفاضلة يتم استبعاد الكثير من األعمال التى ال تتسم باملستوى الالئق أو
الرؤية الفنية املتميزة ،مما يتيح تقديم األفضل إلى حد بعيد .غير أن ذلك يضع السلطة فى أيدى مجموعة
محدودة من األفراد القائمين على مثل تلك املحافل أو املنظمين لها .وإذا لم يتسم هؤالء بالشفافية ،واالطالع،
وتقبل الجديد ،فلن يجد هؤالء الفنانين ملا يقدموه من إبداعات منصة عامة للعرض تحظى باهتمام ومتابعة
الجمهور والنقاد واألكاديميين على حد سواء .وبالتالي لجأ العديد من الفنانين حول العالم إلى شبكة اإلنترنت
ومواقع التواصل االجتماعي املختلفة ،أو للمواقع املستقلة التى توفر منصات للعرض أكثر شفافية ،لتقديم
ُ
أعمالهم لجمهور أوسع ،وفى الوقت نفسه االستفادة مما تقدمه تلك املنصات الرقمية الحديثة من فرص
جديدة فى استطالع آراء الجمهور واالستفادة من الحوار البناء حول العمل ،أو من نقد وتحليل األعمال من
ً
قبل متخصصين ،فال ُيصبح الفن عامة  .وسيصبح فن تصوير التشكيلي متداوال على فئة قليلة مما ال يحقق
الديمقراطية فى الفن وكما يقول فيليب أشلى كالين Phillip Ashley Klein،والذى يرأس شركة "ديلويتس"
Deloitteللفنون واالستثمارات بنيويورك بالواليات املتحدة األمريكية" :سيقوم هذا بدفع التحرك الفعلى نحو
تحقيق الديمقراطية لساحة عرض وتداول الفنون" (صقر)2018،
ويعد ا لفنانين السعوديين ناشئين من حيث االنتشار عاملين فقد سعى اغلبهم الى التسجيل في املنصات
الرقمنة الغربية للفنون لعرض اعمالهم وتداولها .ومن املنصات الرقمية التي تتيح تداول الفنون على شبكة
اإلنترنت ،سواء من خالل أجهزة الحواسب الشخصية أو الهواتف الذكية والتي جعلت فكرة تداول الفنون
أسهل من أي مكان وفى أى وقت .وتتنوع املنصات املختلفة لتداول الفنون على شبكة اإلنترنت وتتعدد ،ولكن
تشترك جميعها فى توفير فرص أكبر للفنانين ومتذوقيه وكذلك الراغبين فى اقتناء األعمال الفنية .فتتعدد
املنصات الرقمية ً
بناء على اهتماماتها فمنها ما يهتم بالعرض املتحفي ملجموعات املتاحف وقاعات العرض
ً
الكبرى من مختلف أرجاء العالم مثل موقع جوجل للفنون والثقافة Google Arts & Cultureمثال .ومنها ما
ُيقدم وسيلة سهلة للعرض مع إمكانية التداول بالبيع والشراء واالقتناء من خالل التسهيالت التى يوفرها
املوقع مثل موقع أرتزى .Artsy.netومن املنصات ما توفير منصة للفنانين املعاصرين لعرض أعمالهم الفنية
املختلفة سواء بهدف االنتشار واملشاركة أو لتقديم أنفسهم فى املجال العملى الحترافي كموقع بيهانس
Behanceالذى تملكه شركة أدوبى Adobeالشهيرة للبرمجيات الفنية .و منصة Artpodiumو منصة فن
جميل لألعمال الفنية باململكة وفيما يلى نتعرض لتلك املنصات الرقمية:
موقع جوجل للفنون والثقافة : Culture& Google Arts:
يعد موقع جوجل للفنون والثقافة  :Google Arts & Cultureمن بين املنصات الكبرى لتداول الفنون على
شبكة اإلنترنت والتى أطلقها معهد جوجل للثقافة على شبكة اإلنترنت عام 2011م .واملعهد أنش ىء كمبادرة

218

الرقمنة كو اقع معاصر وأهميتها في الفن التشكيلي السعودي.............................ابتسام سعود الرشيد
ISSN(Online) 2523-2029, ISSN(Print) 1819-5229
مجلة األكاديمي-العدد -96السنة 2020
غير هادفة للربح تعمل بالتعاون مع املنظمات الثقافية املختلفة لعرض ثقافة وتراث العالم على شبكة
اإلنترنت لجمهور أوسع من محبى الفنون والثقافة على مستوى العالم.
ويستغل املعهد فكرة الرقمنة بمعنى تحويل املوارد الثقافية املختلفة إلى صيغ رقمية من خالل كاميرات رقمية
خاصة لتصوير األعمال الفنية بجودة فائقة ،وإتاحة فرصة زيارة املتاحف واألماكن الثقافية والتراثية
املختلفة من خالل تقنيات الواقع االفتراض ي ،ليتمكن زائر املنصة الرقمية على شبكة اإلنترنت من التجول فى
أرجاء تلك األماكن وكأنه بين جنباتها وباستخدام تقنية منظور الشارع Street Viewالتى ابتكرتها جوجل لهذا
الغرض ومن هاتفه املحمول كما في شكل( )1حيث تتيح له املنصة إنشاء مجموعته الفنية الخاصة مما أعجبه
لالستمتاع بها فى أى وقت يشاء()2017،Helmore

شكل ( )1صورة من منصة جوجل للفنون والثقافة على الهواتف املحمولة

منصة أرتزى :Artsy.net
ً
يعد موقع أرتزى Artsy.netمن أكبر املنصات الرقمية لتداول الفنون على شبكة اإلنترنت حاليـا .فمن خالل
املوقع ُيمكن للفنانين ،وقاعات العرض ،واملتاحف ،ودور املزادات الفنية الشهيرة من كافة أرجاء العالم عرض
ما لديها من مجموعات فنية متنوعة ،للجمهور .كما يوفر املوقع فرصة لألكاديميين وطالب الفنون ملشاهدة
األعمال ودراستها ومشاركتها بسهولة سواء من خالل أجهزة الحواسب الشخصية أو عبر البرنامج التطبيقي
الخاص باملنصة على الهواتف الذكية.
كما يحتوى املوقع على ما يقرب من 800ألف عمل فنى لحوالى 70ألف فنان من مختلف بلدان العالم .وهو
ً
ُيقدم أعماال فنية تعود إلى فترات مختلفة من تاريخ الفن .كما يحتوى على أكبر مجموعة على شبكة اإلنترنت
من األعمال التى تنتمى إلى الحركة الفنية املعاصرة .ومنذ إطالقه فى 2012م ،شاهد مجموعات أرتزى الفنية
أكثر من 24مليون زائر مما يزيد عن 190دولة .ويتيح املوقع للزائرين من الفنانين ومتذوقي الفن فرصة إنشاء
حساب ،ومن ثم بناء مجموعاتهم الفنية الخاصة على املوقع نفسه؛ سواء بهدف مشاركة إبداعاتهم
الشخصية مع جمهور أعرض من مختلف أنحاء العالم او إلنشاء مجموعة فنية من مختلف األعمال التى
أعجبتهم أثناء تجولهم فى أرجاء املوقع ،لالستمتاع بمشاهدتها في أي وقت ومن أي مكان Pasori,
)CedarK2017
واملوقع يتيح فرصة اقتناء العديد من األعمال الفنية املعروضة من خالل التسهيالت التي يوفرها .فهو يحتوى
على ما يقرب 500ألف عمل متاح لالقتناء ،سواء من قبل املتاحف ودور العرض التى تستغل املوقع لعرض
ما لديها من مجموعات فنية؛ من أمثال متحف اللوفر Musée Du Louvreبباريس ،واملتحف البريطاني The
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British Museumبلندن ،ومتحف جوجنهايم Guggenheim Museumبنيويورك ،ومتحف الفن الحديث
Museum of Modern Artبسان فرانسيسكو بالواليات املتحدة األمريكية ،ومتحف فان جوخ بأمستردام،
ودار سوذبى Sotheby'sللمزادات بلندن وغيرها .أو من أعمال فنية ضمن معارض دورية؛ فاملوقع يغطى أشهر
وأكبر األحداث الفنية على األجندة الدولية للفنون،كما في شكل( )2كما يستضيف كذلك مجموعة مختارة
من املزادات الفنية الخيرية ملنظمات غير هادفة للربح ،وتتراوح القيم املالية لألعمال الفنية على املوقع ما بين
100دوالر ومليون دوالر أمريكى.

شكل ( )2منصة أرتزى Artsy.netعلى شبكة اإلنترنت وله تطبيقات على الهاتف املحمول

منصة فن جميل: Art Jameel
تهتم منصة فن جميل بالفنانين بالشرق االوسط حيث تأسست في عام  2003فهي مؤسسة مستقلة ،تهدف
إلى تعزيز الفن املعاصر بأشكاله ،والحفاظ على التراث الثقافي ،وريادة األعمال اإلبداعية في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وتركيا .وتعاونة املنصة مع متحف فيكتوريا وألبرت في لندن لتجديد الصالة اإلسالمية ،الذي
تدعى اآلن صالة جميل للفنون اإلسالمية.
كما يقدم الدعم للمشاريع الفنية واملعرض ويقدم فرصة لتعاون ومناقشة االفكار بين الفنانين .كما تم إطالق
برنامج “كونيكتد الفن والتي تهدف إلى التوعية بالفن السعودي ونشر الثقافة الفنية السعودية لدى قطاع
أوسع من الجماهير .كما شارك العديد من الفنانين املحليين السعوديين والعامليين باملنصة واالستفادة مما
تقدمة من دعم للمشاريع الفنية والبحثية.
منصة بيهانس:Behance
فى عام 2007م أطلق سكوت بيلسكى - Scott Belskyموقع بيهانس Behanceكمنصة للفنانين لعرض
ومشاركة إبداعاتهم الفنية املختلفة .وفى عام 2012م اشترت شركة أدوبى للبرمجيات الفنية Adobeاملوقع
ليصبح تحت مظلتها ،وأدرجت داخل برامجها الفنية الرقمية املختلفة رابط Linkلنشر العمل الرقمى مباشرة
فور االنتهاء منه على بيهانس .وفى عام 2013م وصل عدد أعضاء املوقع من الفنانين واملبدعين إلى مليون
وحاليا ً -
ً
ووفقا إلحصائيات املوقع لعام 2017م  -وصل عدد أعضاء املوقع إلى 10مليون عضو بعد
عضو،
عشر سنوات من إطالقه .وخالل تلك السنوات العشر تمت مشاهدة أعمال الفنانين ما يزيد عن 4مليار مرة
وسجل الزائرين إعجابهم باألعمال ما يتعدى 275مليون مرة .ويمكن الوصول إليه من أجهزة الكمبيوتر
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الشخصية أو من خالل برنامج تطبيقى Mobile Appعلى الهواتف الذكية الشكل والذي يتيح للفنانين فرصة
عرض إبداعاتهم الفنية بحرية تامة .شكل( )3كما يتيح ملتذوقي الفنون أو الراغبين فى إقتناء األعمال الفنية أو
الباحثين عن محترفين ألجل مهمات أو وظائف فنية متخصصة التواصل مع عدد كبير من الفنانين واملبدعين.

شكل ( )3صورة من منصة بيهانس Behanceعلى شبكة اإلنترنت

منصة الفن املعاصر(كاب) :Contemporary Art Platform
ُ
تعد منصة الفن املعاصر منصة غير ربحية تعنى بعرض الفنون ودعمها ونشرها وهي تسعى الى نشر الثقافة
تقدير للفن في املجتمع .تم تأسيسها عام  ،2011وقد تم عرض األعمال الفنية فيها للفنانين الناشئين
واملشهورين على حد سواء؛ من العالم .فال تقتصر أنشطة املنصة على املعارض الفنية و انما تقوم بتنظيم
العديد من األنشطة الثقافية ،واملعارض ومناقشة الكتب الفنية والتبادل االفكار ،كما يقام املعارض
االفتراضية للفنانين والتي تشبه الى حد ما منصة قوقل شكل(.)4

شكل( )4منصة الفن املعاصركاب

ومن خالل عرض املنصات الفنية التي يستفيد منها العديد من الفنانين السعوديين ولهم العديد من
املشاركات بها سواء اقامة معارض فنية او تداول من بيع وشراء العمال فنية يمكننا استنتاج سمات لرقمنة
وهي:
السعودي
التشكيلي
الفنان
لدى
اهمية
لها
التي
•إمكانيات أوسع للوصول إلى األعمال الفنية من أرجاء العالم :فعندما كانت رؤية األعمال الفنية وتداولها
مقتصرة على قاعات العرض ودور املزادات كان من املتوقع أن تتركز الحركة الفنية فى املدن الكبيرة حول
العالم مثل نيويورك ولندن ،إال أن دخول الرقمية وشبكة اإلنترنت إلى الساحة اليوم خلق متنفس جديد
للفنانين لعرض أعمالهم ،وإمكانية أكبر للجمهور لرؤية تلك األعمال واالنتقاء من بينها ومن ثم اقتناءها.
إتاحة فرصة أكبر للفنان للعرض واالنتشار :فسواء عبر مواقع التواصل االجتماعى املختلفة وهي
•
من السبل امليسرة للفنان في الوقت الحالي أو من خالل املنصات الرقمية املفتوحة األكثر احترافية على شبكة
اإلنترنت ،فأصبح فى إمكان الفنان السعودي االنطالق نحو العاملية بأدنى جهد وأقل تكلفة.
•تحول السلطة من أيدى قاعات العرض واملنظمين للمحافل الفنية املختلفة إلى الفنانين :فتمكن الفنان
من عرض إبداعاته ورؤيته الفنية بنفسه دون الحاجة إلى املرور بمثل تلك املؤسسات مثل تلك املؤسسات
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الفنية املختلفة إلى الفنانين أنفسهم ،وفتح إمكانات جديدة لم تكن متوقعة أمام الفنانين ومحبى تذوق الفن
واقتناءه.
•الشفافية  :فاملنصات الرقمية على شبكة اإلنترنت سواء من خالل أجهزة الحواسب الشخصية ،أو من
خالل البرامج التطبيقية املختلفة على الهواتف املحمولة Mobile Apps،تتيح اليوم فرصة العرض واالقتناء
بعيد.
حد
إلى
الوساطة
عن
والبعد
بالشفافية
يتسم
بشكل
•إمكانية تحديد مصدرالعمل الفني بسهولة :فى ظل الواقع الرقمي الذى نعيش فيه اآلن ،وفى ظل هذا العالم
املفتوح ،أ صبح إثبات أصالة كل ما يتعلق بالعمل الفنى من فكرة وتنفيذ وعرض ،أسهل بكثير مما كان عليه
فى املاض ى .األمر الذى حفز الفنانين على التفرد واإلبداع واتخاذ مسارات غير مطروقة ،وهو ما أثرى الحركة
الفنية وال شك .يقول هاورد توملان" :املتوقع أن يتمتع تداول األعمال الفنية فى املستقبل بالشفافية والكفاءة
بنسبة %100،فاألمر يتعلق بخلق منصات عاملية تكون فيها كافة املعلومات املتعلقة بالعمل متاحة
وصحيحة(.صقر)2018،
•إثراء الحركة الفنية :استغالل التكنولوجيات الرقمية الحديثة وباألخص شبكة اإلنترنت ،ووسائل التواصل
االجتماعى ،واملواقع املستقلة لعرض وتداول الفنون ،أثرت الحركة الفنية من ناحية وجعلت الفن متا ً حا من
أى مكان وبمختلف االتجاهات لجمهور أعرض من محبى الفن .ويتوقع فيليب أشلى كالين الذى يرأس
شركة"ديلويتس "للفنون واالستثمارات بنيويورك أن" :األعمال الفنية غالية الثمن سيظل بيعها وتداولها
مقتص ً را على دور املزادات الفنية الكبرى حول العالم ،إال أن الكثير من األعمال الفنية األخرى – والتى تباع
بأقل من مليون دوالر أمريكي  -ستتجه حركة تداولها إلى إلى شبكة اإلنترنت( .)2017،Clevelandوهو ما يؤكد
عليه التقرير االقتصادي للفنون لعام 2017م الصادر عن املؤسسة األوروبية للفنون الجميلة للفنون )
(TEFAF،فالتقرير يتوقع انتقال النصيب األكبر من التداول فى األعمال الفنية فى املستقبل سواء بالبيع أو
الشراء إلى املنصات الرقمية كشبكة اإلنترنت.
نشر الفن السعودي كوظيفة تعبيرية ،وهنا يدخل الفن كأحد وسائل التواصل ،بوصف ان الفعل
•
التواصلي التعبيري ال يلتزم بالضرورة غايات نفعية ،ويعتمد على قدرة األفراد –أصحاب املهارات االستثنائية
– في توليد رسائل جمالية.
تعريف املجتمعات االخرى من خالل منصات الفن بفن املناطق املحلية السعودية املترامية
•
االطراف والفن االسالمي وصور للحياة اليومية وذلك لتبادل االفكار و توسيع املنقشات الفنية حول الفنون
الشعبية و تطويرها.
االطارالعملي:
ً
أوال :اختيارالعينة:
تم اختيار عدد من الفنانين السعوديين املشاركين في منصات فنية عاملية و املشاركين باالعمال الفنية في
املزادات العاملية لتداول االعمال الفنية كما هو موضح في الجدول ادناه(شكل )5،والذي يظهر املزادات األكثر
ً
بيعا العمال لفنانين السعوديين ونالحظ تفوق دار مزادات كرستيز دبى بنسبة  ،%45.31يليه سوذبيز لندن
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بنسبة  %25.62ليحصال ً
معا على نسبة تصل إلى  %70.93من مجمل مبيعات املنطقة العربية .يليهما دار
مزادات بونهامز نيوبوند بلندن بنسبة  %10.5ثم دار مزادات سوذبيز الدوحة بنسبة .%7.9
#

اسم الفنانة

عنوان العمل

1

جوهرة آل سعود ()-1978

ذهبى Golden

2

ريم الفيصل ()-1968

الحج إلى مكة (من سلسلة الحج)
Pilgrimage to Makkah From the Series Hajj

3

احمد ماطر

4
5
6

طه الصبان
عبد الناصرغارم
سعاد العطار()-1942

7

لولوة الحمود ()-1967

8
9

منال الضويان ()-1973
نهى الشريف ()-1980

10

بتسام عبد هللا باجبير

11

مها امللوح ()-1959

12
13

مشاركة باربع اعمال بمنصة قوقل للفنون و من موسس ي
منصة فن جميل
مشاركة بمنصة بنهامزللفنون
رسالة\الرسول صلى هللا علية وسلم
غابة Forest
الباطن (من سلسلة لغة الوجود)
Al-Batin (The Inward) from the Series: The
Language of Existence
معلقات ً
سويا Suspended Together
جماعة Jama’a
العديد من االعمال بمنصة قوقل وبيهانس ومنصة الفن
املعاصر
دون غطاء (من سلسلة التراث والحداثة)
Unveiled from the Tradition and modernity series

الطواف حول الكعبة
عبد هللا الشلتي
شاهد في الصحراء
عبد هللا الشيخ
شكل( )5يوضح الفنانين السعوديين املشاركين في منصات رقمية لتداول الفنون.

هذا وقد تم جمع البيانات من عدة مصادر أبرزها من موقع "ميوتشوال آرت"  Mutual Artعلى شبكة
اإلنترنت؛ و"ميوتشوال آرت" هو من املنصات الرقمية الرائدة فى تقديم بيانات عن تداول الفنون ملحبى اقتناء
ً
ً
األعمال الفنية .أسس املوقع موتى شنيبرج  Moti Shnibergعام 2008م ،ليكون
مصدرا شامال وقاعدة بيانات
شاملة تضم أسعار األعمال الفنية التى بيعت فى املزادات العاملية املختلفة ،وتصحب تلك البيانات معلومات
عن الفنانين وما قدموه من معارض ،بجانب التغطية اإلعالمية ألعمالهم الفنية .وتضم قاعدة البيانات
للموقع ما يزيد عن  300ألف فنان و 17ألف محفل فنى ،ولضمان الدقة والنزاهة فى عرض كافة املعلومات
التى قد تهم املهتمين باقتناء األعمال الفنية أو الباحثين يقوم املوقع بالتدقيق فى كافة البيانات التى يقدمها
(.)About Mutual Art, Mutual Art Website, Source
ومن املصادر األخرى التى تم االعتماد عليها فى جمع البيانات الخاصة بالفنانات ،ما توفره بعض أشهر دور
املزادات العاملية من بيانات ومعلومات عن أنشتطها فى مجال الفنون ،مثل دار مزادات "كريستيز" ،Christie’s
أو دار مزادات "سوذبيز" .Sotheby's
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عرض النتائج وتحليلها:
يوضح الجدول السابق اعمال بعض الفنانات اململكة العربية السعودية التى استفادوا من الرقمنة من
منصات ومزاد فنى سواء محلى .وتم اختيار عمل واحد لكل فنان من مدارس فنية مختلفة. .نصيب املنصات
ودور املزادات من مبيعات الفنانين السعوديين ،ونالحظ تفوق منصة قوقل للثقافة والفنون كاعلى منصة
شارك فيها العديد من الفنانين الناشئين والكبار في الفنون ويلية دار مزادات سوذبيز الدوحة على دار مزادات
كرستيز دبى حيث بلغت نسبة األول من املبيعات ومشاركات الفنانين السعوديين  %75.6في حين انه تم بيع
ثالثة اعمال بدار كريستيز واحد منهن للفنان عبدالناصر غارم بمليون دوالر وهو عمل الرسالة ،اال ان نسبة
الدار من مشاركات السعوديين و التداول إلى  %24.4على الرغم من بيعه لسبع أعمال فنية من أصل ثمانية
أعمال .كما جاء منصة الفن املعاصر كاب في الكويت ومن ثم منصة ارتيزي في عدد املشاركات.
ومن خالل مالحظة احصائيات للمنصات الرقمية التي تتيحها الرقمنة كواقع معاصر حيث يظهر حجم
التداول فى األعمال الفنية لدى الفنانين السعوديين في 2019وفى املستقبل بالنسبة لعدد املستفيدينّ .
ويقدم
ً
ُ
مؤشر الرقمنة ملعهد ماكينزي ( )2016تحليال واضحا .حيث تشير نتائج هذا املؤشر إلى أنه من ناحية الطلب،
فالفنان هو من يقدم الرقمنة حيث يحتل الفنان السعودي ومن ثم اإلمارات وقطر والبحرين من بين أفضل
البلدان في االستفادة من الرقمنة ال مكاناتها املادية ،حيث تجاوزت نسبة نفاذ الهواتف الذكية الـ %100
ونسبة استخدام وسائل التواصل االجتماعي الـ- %7وهي نسب أعلى حتى من الواليات املتحدة األميركية .ومن
ما يتوفرة االحصائيات شكل()6والتي تجملها الباحثة في نقاط هي:
• زيادة متوقعة لعدد مستخدمين املنصات الفنية الرقمية.
• زيادة متوقع ملنصات عرض وتداول الفن على شبكة اإلنترنت.
• زيادة متوقعة فى حجم تداول االعمال الفنية بنسبة لتسهيالت ووفرت املواقع الرقمية.
• دعم الحكومة الي التحول الرقمي من خالل رؤية اململكة  ،2030الذي يعتمد بشكل كبير على
التجارة االلكترونية لألعمال الفنية .فتعتمد على تداول األعمال على مدار الساعة وبشكل فوري
في املنصات الرقمية.

شكل ( )6رسم بيانى يوضح حجم االستفادة من الرقمنة ومنصات التداول األعمال الفنية التي تتيحها التكنلوجيا عبرشبكات االنترنت
ً
وفقا للتقريراالقتصادىللفنون لعام 2017م الصادرعن املؤسسة األوروبية للفنون الجميلة للفنون) TEFAF(.
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وبالنسبة لدور املزادات الفنية الكبرى حول العالم مثل دار مزادات كريستى Christie’sأو سوذبى
Sotheby's،فقد أدت الرقمنة واستغالل منصات العرض وإقامة املزادات عبر اإلنترنت إلى االستفادة من
مقتنين جدد من أماكن مختلفة حول العالم وبالتالي الزيادة من أرباحهما .حيث بلغ عدد األعمال التى بيعت
بمزادات لفنانين سعوديين  34عمل فنى  .و نسبة المبيعات ال عمال الفنانين السعوديين بنسبة ،%17.4
من مجمل المبيعات .أن نسبة الفنانين السعوديين املستفيدين من املنصات الرقمية حيث جاءت منصة

جوجل للفنون والثقافة Google Arts & Cultureومن ثم منصة فن جميل وتليها منصة أرتزى  Artsy.netو
ً
منصة بيهانس Balanceواخرا منصة الفن املعاصر كاب.
كما أن اغلب املنصات تعرض االعمال الفنية لفترت املدرسة التأثيرية هى بداية التعبير الحر عن افكار الفنان
ومن ثممدارس الفن الحديث من التعبيرية والوحشية والتجريدية والتكعيبية وغيرها الكثير من املدارس التى
احتفت بحرية الفنان في التعبير عن مختلف املوضوعات ،وبمختلف األساليب والوسائط .ليصبح للعلم
ً
والتكنولوجيات الرقمية الحديثة موقعـا أكبر وأوسع فى عالم الفن فى الربع األخير من القرن العشرين وحتى
اليوم.
والخالصة من ذلك تكون بمعرفة ان طرائق التفاعل الفني من خالل الرقمنة وتداول الفنون ،امتلكت وسائل
واذرعا تقنية ،تم بموجبها التحول من تسلسل تصاعدي متوقع ،إلى وثبة اتصالية متسعة لم تكن مسبوقة،
ولم تمثل امتدادا طبيعيا وانما ثورة حضارية تكنلوجية رقمية.
النتائج:
أن التكنولوجيات الرقمية الحديثة لم تعد ضرب من الرفاهة ،بل هى اليوم جزء ال يتجزأ من العملية الفنية
؛ بداية من الفكرة والتنفيذ والعرض ومشاركة الفنان إلبداعاته ورؤيته الفنية الخاصة ،وانتهاء باالقتناء.
ونستخلص من ذلك ما يلى:
 .1أن الرقمنة تلعب دورا مهما في مجال انفتاح الفنان السعودي على العالم األخرى.
 .2تتيح للفنان السعودي االطالع على تجارب فنانين وتبادل الخبرات التشكيلية من ناحية الشكل
واملضمون.
 .3تساعد الرقمنة على التحوالت الفنية والثقافية و توجهات الفنان السعودي وذلك ،بفعل الكم املتسع
من األساليب الذي يقدمها ملحبي الفن حول العالم ،وبما يرجح أيضا أن يسترعي ذلك املسرى اهتمام
ً
الفنان التشكيلي ،ويحدث التبادالت الفكرية وهو في مكانة متحديا بذلك الزمان واملكان.
 .4تحتفي الرقمنة بحرية الفنان الذى يستطيع عرض إبداعاته الفنية ومشاركتها مع جمهور أوسع بفضل
التكنولوجيات الرقمية الحديثة.
 .5خلق اساليب خاصة في النفن التشكيلي مما يثري الحركات الفنية وذلك ملا يستفيد من الرقمنة والتحول
نحو تأكيد املنهج الذاتي واألسلوب املتفرد .ال سيما إذا ادرك أهمية املداولة الفنية .والتجمعات عبر
العالم تأتي ثمارها في الطرز الفنية ،أو عبر مخالفتها متى ما تهيأت السبل لذلك ،ومثالها تجمعات
الفنانين.
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ُ
 .6تتيح الرقمنة فرص أوسع لتداول الفنون بالنقاش والنقد الحر البناء على منصاتها املختلفة عبر شبكة
اإلنترنت.
 .7تقديم تجارب فنية ابتكارية و محلية تراثية للعالم ،األمر الذي يرجح أن تتسع دائرة االشتغال هذه بشكل
احترافي ،والتحوالت الناتجة عنها ،عندما تحولت املجموعة من نطاقها الزمكاني الضيق ،نحو العاملية.
 .8تمكن الرقمنة الفنان من تداول األعمال الفنية بالبيع والشراء واالقتناء حيث أصبحة أكثر سهولة
بفضل ما توفره الرقمنة ً
حاليا من إمكانات غير مسبوقة فى عالم الفن.
 .9تسهم الرقمنة في سرعة انتشار اسلوب الفنان وآرائه بكل حرية .وهي مفيدة للفنانين السعوديين لطبيعة
البيئة املنغلقة في بعض املناطق باململكة.
ُ
 .10تساهم الرقمنة فى نشر ثقافة الفنون ،ال فقط بين الخاصة من محبى الفن ومتذوقيه ،ولكن بين جمهور
املتلقين من مختلف أرجاء العالم.
 .11أن الرقمنة احدث ثورة أخذت تقود العالم اليوم وتتحكم فية من خالل مناصاتها املتعددة التي تجذب
اكبر قدر من الفنانين الناشئين والرواد على حد سوى.
التوصيات:
 .1توص ي الباحثة بأن تتبنى املنظمات والهيئات والجهات األكاديمية الفنية الحكومية والخاصة ،الرقمنة
من خالل إطالق منصات متعددة لتداول الفنون ،تتيح فرص أوسع أمام شباب الفنانين.
 .2أن تتنوع تلك املنصات ما بين العرض واملشاركة واالقتناء وخلق الفرص فى املجال االحترافى للمبدعين فى
املجاالت الفنية املختلفة.
 .3زيادة الوعى بأهمية التكنولوجيات الرقمية املختلفة فى مجال التصوير التشكيلي والفنون عامة وتداول
الفنون من خالل تبنى املناهج الرقمية فى كليات الفنون.
 .4عمل املزيد من الدراسات البحثية واإلحصاءات البينية عن اهمية الرقمنة في الفنون واثرها على املجتمع.

226

ابتسام سعود الرشيد.............................الرقمنة كو اقع معاصر وأهميتها في الفن التشكيلي السعودي
ISSN(Online) 2523-2029, ISSN(Print) 1819-5229
2020 السنة-96 العدد-مجلة األكاديمي
:املراجع العربية
، صقر. بيروت.االولى. ط. املركز الثقافي العربي. ترجمة عمر مهيبل. فلسفة التواصل.)2006 (جاك ماري فيري
 املؤتمر الدولي الرابع الفنون التشكيلية وخدمة. الفنون البصرية بين إشكالية الحداثة والهوية.)2018(مهره
)اشكالية التواصل2005( عمر مهيبل
.االقصر.  جمهورية مصر العربية.املجتمع
. الدار البيضاء.املغرب. منشورات االختالف. الدار العربية للعلوم. املغرب.في الفلسفة الغربية املعاصرة
:املراجع االنجليزية
Wealth، Editors. (2016) Art Trends: A Digital Disruption Technology
promises to affect every aspect of the art world." Wealth Special Edition
(2016): Pages: 10: 13.
Pasori, Cedar. (2018). "An Interview with Artsy Founder and CEO, Carter
Cleveland."
Dazed
Magazine.http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/15799/1/cartercleveland (Access Date: 20 December 2020)
: المواقع االلكترونية
Artsy Editors.(n.d) About Artsy: The Art World Online. Retrieved May 15,
2020, from https://www.artsy.net/about/the-art-genome-project
Behance Editors.(n.d) 10 Years of Inspiration. Retrieved May 18, 2020, from
https://www.behance.net/yearinreview/our-community
Christie's Auction House. (n.d). Retrieved May 18, 2020, from
https://www.christies.com
Cornett de SAINT CYR Auction House Paris. (n.d). Retrieved April 27, 2020,
from http://www.cornettedesaintcyr.fr
Cleveland, Carter.(n.d) "How Artsy's Making Art More Accessible." Daily
Television Retrieved May 21, 2020, from https://dailytv.net/how-artsysmaking-art-more-accessible_9dce1db17.html
Dudek, Mitc. "Howard Tullman stepping down as CEO of tech incubator
1871." Chicago Suntimes 8 Feb. 2017. Retrieved May 22, 2020, from
https://chicago.suntimes.com/news/howard-tullman-stepping-downas-ceo-oftech-incubator-1871
Google Editors, "About Google Arts & Culture." Google Arts & Culture.
Retrieved
May
23,
2020,
from
https://www.google.com/culturalinstitute/thelab/#welcome
Helmore, Edward.(n.d) "Leonardo da Vinci painting sells for $450m at
auction,
smashing
records".
Retrieved
April
25,
2020,
https://www.theguardian.com/artanddesign.

227

ابتسام سعود الرشيد.............................الرقمنة كو اقع معاصر وأهميتها في الفن التشكيلي السعودي
ISSN(Online) 2523-2029, ISSN(Print) 1819-5229
2020 السنة-96 العدد-مجلة األكاديمي
DOI: https://doi.org/10.35560/jcofarts96/213-228

Digitization is a contemporary reality and its importance in
the Saudi plastic arts
Ebtsam Saud Alrasheed1
Al-academy Journal ……………………..…………. Issue 96 - year 2020
Date of receipt: 26/5/2020….....Date of acceptance: 14/6/2020….....Date of publication: 15/6/2020
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstract:
After completion of the artistic production, the artist plays the echo of this
production upon the recipient. Whether this recipient is from the public, art
connoisseurs, or private artists, critics and academics. In the past, the
boundaries of Time and place had a great effect in limiting this echo or its
quality, as the views of the recipients were largely influenced by the prevailing
thought or the artistic trends that dominate the artistic scene in the surrounding
environment in which the artist created. In order for the artist to show works
for the widest segment of the recipient, he bears the burden of the costs of
transporting the work, a keeper of damage on the move, and the material
amounts that may hinder the publication of the artwork and the search for
global platforms to spread the work. Until digitization came to provide a new
platform that is less expensive and more transparent. Through which the artist
introduces artistic production.
Through the descriptive analytical approach, this research aims to understand
the role of digitization in the artistic production process, and its connection to
the digital concept today, and then discuss the effect of digitization on the
presentation and circulation of the works of Saudi plastic artists. First, by
understanding the meaning of the term digitization and what it indicates, while
through the presentation of some of the most important digital platforms. To
display and circulate the work of Saudi plastic art.
Keywords:
Digitization - digital communication - digital technologies.

1 Assistant Professor and Head of the Visual Arts Department at the College of Design and Arts - Princess Nourah

Bint Abdul Rahman University Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia, isalrasheed@pnu.edu.sa

228

