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ملخص:
بعد إغالق مدرسة باوهاوس عام  1933فى آخر مقر لها ببرلين ،حيث كانت قد تنقلت عدة مرات داخل ألمانيا ،انتشر رواد
ومؤسسو هذه المدرسة فى أنحاء العالم حاملين أفكار مدرسة الباوهاوس ورؤيتها للفن والمعمار إلى خارج ألمانيا.
وكان من الطبيعي أن تتأثر مصر بأفكار وتصميمات تلك المدرسة ،حيث يمكن أن نلحظ ذلك التأثر فى أثاث وديكور عدة
أفالم مصرية من إنتاج الخمسينيات وإلى السبعينيات.
تحلل هذه الدراسة من خالل أمثلة من أفالم مصرية إنتاج الخمسينيات والستينيات والسبعينيات بعض األثاث والديكور الذى
جاء بها متأثرً ا بمدرسة الباوهاوس.
مشكلة البحث:
يحاول البحث كشف تأثر األثاث والديكور فى األفالم المصرية خالل فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات بفكر
وتصميمات مدرسة الباهاوس.
أهداف البحث:
التعرف على تأثير مدرسة الباهاوس على األثاث والديكور المستخدم فى األفالم المصرية خالل فترة الخمسينيات وإلىالسبعينيات.
معرفة ماهية هذا التأثر أهو بفكر وخصائص المدرسة (كالجمع بين التكنولوجيا والفن) أم أنه يكمن فى تشابه بعض األثاثالمستخدم فى األفالم المصرية مع منتجات بعينها من مدرسة الباهاوس.

الكلمات المفتاحية:
الباوهاوس-أثاث األفالم المصرية-ديكور األفالم المصرية

Abstract:
After the closure of the Bauhaus school in 1933 in its final destination in Berlin ( as it has moved
several times before inside Germany) its pioneers spread all around the globe. The spread of its
pioneers thus led to the extension of Bauhaus ideas concerning art and architecture outside
Germany.
It was normal then that the influence of that school would extend to Egypt, and it can be well
noticed through observing the furniture and decorative styles used in Egyptian films during the
50s, 60s, and 70s.
This study is therefore set to analyze some of the furniture and decor used in Egyptian films
during the 50s and till the 60s, to be able to spot the influence of the Bauhaus school on them.
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Research Problem:
The study is set to analyze the effect of the Bauhaus school on the furniture and decor used in
some Egyptian films during the 50s, 60s, and 70s.
Research Objectives:
-Spotting the influence of the Bauhaus school on furniture and decor used in Egyptian films
during the 50s, 60s, and 70s.
-Identifying the essence of that influence, be it an influence by the ideas and characteristics of
the school, or a resemblance that can be spotted by comparing the furniture used in the Egyptian
films during that period to specific Bauhaus school products.

Keywords:
Bauhaus- Egyptian film furniture-Egyptian film décor

مقدمة:
لطالما كان هناك نوع من الفصل بين "الفن الجميل" و"الفن التطبيقي" ،لكن مدرسة "باوهاوس" التى أسست على يد Walter
 Gropiusعام  1919ارتأت الجمع بينهما ،وذلك عن طريق تعليم طالبها الفنون والحِرف م ًعا .وكان هدف جروبيوس من
هذا الجمع هو تزويد الطالب بمهارات ليست فنية فحسب ولكن حرفية أي ً
ضا ،كي يتمكنوا من صناعة منتجات مبتكرة )-5
ص.(4
مرت مدرسة الباوهاوس بعدة مراحل بحسب تغير مديري المدرسة ومكانها فى ألمانيا؛ فقد انتقلت المدرسة التى أنشأت
باألساس فى فايمر إلى مدينة ديساو عام -11) 1925ص .(22ثم بعد التضييق الذى لقيته المدرسة من الحزب النازى
األلماني ،أجبرت المدرسة على الغلق فى ديساو كى تنتقل إلى مقرها األخير ببرلين تحت اسم "معهد البحوث والدراسات
الحرة" بقيادة ميس فان دير روه  ،Mies van der Roheالذى حاول أن يحيّد المدرسة سياسيًا ،لكن محاوالته فى إقناع
الحزب النازى بأت بالفشل وأغلقت المدرسة تمامًا بعد  7فصول دراسية عام -11) 1933ص.(34
وبالرغم من التغيرات أو التطورات التى حدثت فى المراحل الثالث لمدرسة الباهاوس والقيادات التى تعاقبت عليها ،إال أن
خصائص تلك المدرسة وأفكارها التى تأسست عليها بقيت واحدة .ويمكن أن نلخص أهم تلك الخصائص فى عناصر ثالث.
العنصر األول هو وحدة الفن والتكنولوجيا .وقد رأى رواد مدرسة الباوهاوس وعلى رأسهم والتر جروبيس ضرورة الوحدة
بين الفن والتكنولوجيا فى عصر الميكنة الصناعية ) -11ص.(17
وعن طريق اإليمان بهذه الوحدة تمكن طالب هذه المدرسة من اختراع طرق مختلفة لتثبيت وحدات اإلضاءة ،أثاث حلزوني،
أدوات منزلية ،أجهزة كهربائية -8) ...ص. (21
يقول موهلى  ،Mohlyوهو أحد األساتذة الذين ُ
طبقت على يدهم عملية دمج التكنولوجيا بالفن فى مدرسة الباوهاوس" ،فى
وقت من األوقات كانت أفضل الكراسي تصنع بثالث وأربع أرجل ،أما اآلن فيمكننا صنع كرسي برجلين اثنتين فقط باستخدام
أنابيب الصلب والخشب الرقائقي ،وفى المستقبل ربما استغنينا عن األرجل تماما واستخدمنا الهواء المضغوط" ) -9ص.(46
أي ً
ضا تؤمن المدرسة بضرورة الجمع بين الفن والتصميم والوظيفة ،وأن التصميم يجب أن يراعي الوظيفة وليس الشكل
فحسب (-7ص.(24
أما العنصر الثالث ،فهو التجريد والبساطة .وذلك حيث بُنيت مدرسة الباهاوس على اإليمان بأن األلوان واألشكال المجردة
لها قوة تعبيرة مستقلة ) -11ص.(217
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وقد تأثرت العديد من دول العالم بمدرسة الباوهاوس فى تصميم األثاث والديكور واألدوات المنزلية ،ومن أهمها األمم المتحدة
التى تبنت تدريس أسلوب مدرسة الباهاوس فى العديد من الواليات والعديد من الجامعات وأشهرهم جامعة هارفارد -
)10ص.(63
كما تأثر مصممو األزياء بأفكار مدرسة الباهاوس وأنتجوا تصميمات كانت األشكال الهندسية بها ،كالدائرة والمكعب و
األشكال الغير منتظمة ،هي أساس التشكيل في أزيائهم (- 1ص.(436
وإذا نظرنا إلى مصر فسنجد أن األفالم المصرية ،تحدي ًدا من الخمسينيات وإلى السبعينيات وربما الثمانينيات أيضً ا ،تأثرت
بفكر مدرسة باوهاوس فى أثاث وديكور البيوت المصممة بها .وإن دل ذلك على شىء فهو يدل على أن أثاث البيوت
المصرية فى وقت من األوقات ربما تأثر هو اآلخر بذلك األسلوب ،حيث كانت السينما دائما ً أداة للتعرف على كل ما هو
حديث بداية من األزياء إلى أثاث البيوت.
لذا تستعرض هذه الدراسة بعض من النماذج التى يمكن من خاللها رؤية تأثير مدرسة الباهاوس على تصميم األثاث والديكور
فى األفالم المصرية فى فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ،كما تتناولها بالتحليل.

األثاث الذى ظهر فى األفالم المصرية متأثرا بمدرية الباوهاوس:
أ-فيلم صغيرة على الحب:
عرض هذا الفيلم عام – 3)1966ص .(140واستخدم فيه مهندس المناظر ماهر عبد النور أشكاال من األثاث تنتمي أفكاره
بشكل كبير إلى مدرسة باوهاوس فى التصميم .ويمكننا أن نرى ذلك فى أثاث مكتب رشدى أباظة بالفيلم ،حيث تشبه الكراسي
المستخدمة بحجرة مكتبه تلك القابعة فى مبنى مدرسة الباوهاوس صورة (-11( )1ص (156من حيث الشكل األشبه
بالمربع ،مع اختالف فى شكل األرجل النحيف .أيضا يختلف اللون حيث اختار المصمم للكرسي بالفيلم اللون األحمر ،وهو
لون المربع طبقا لمدرسة البوهاوس )– 6ص.(69
ً
خليطا بين تصميم كرسي  1922 Breuerالموضح فى الصورة ( -7) )2ص  )42وتصميم كرسي
ويعتبر ذلك الكرسي
جروبيس األصفر 1923المشار إليه مسبقا .حيث جمع بين شكل المربع فى كرسي جروبيوس وتصميم بريور فى شكل
المسند ،الذى يتخطى فى ارتفاعه جسم الكرسي.
تهتم مدرسة الباوهاوس كذلك بالحركة ونرى ذلك فى ورش المسرح والرقصات التى كانت تقدمها المدرسة )–7ص.(165
ويشير موهلى فى كتاباته إلى األشكال وعالقتها بالحركة وأنماط الحركة (السرعة ،االتجاه ،الدفع ،التشابك ،التداخل،
االختراق– 8) )...ص . (55ونرى هذا التأثر واالهتمام بالحركة فى أثاث الغرفة التى يخصصها رشدى أباظة فى الفليم
لسعاد حسنى فى بيته.
أوالً ،األريكة .وهى تنتمى فى تصميمها للبساطة والتجريد ،كما تجسد جمع مدرسة باوهاوس بين الحركة وتصميم الشكل
حيث يقوم رشدى أباظة بدفع الحائط ببطن يده فتخرج األريكة إلى قطعتين؛ الجزء السفلى تقوم بسحبه ،أما العلوى فتقوم
بقلبه وهكذا يبرز شكل األريكة النهائي كما هو موضح فى الصورة رقم (.)4
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صورة ( )1توضح كرسي  GROPIUSذو اللون األصفر

صورة (  ) 2من فيلم صغيرة على الحب توضح الكرسي بلونه األحمر

صورة رقم ( )3توضح كرسي 1922 Breuer
(الصورة من كتالوج (MOMA

صورة رقم ( ) 4من فيلم (صغيرة على الحب) توضح شكل األريكة وطريقة التعامل معها
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أي ً
ضا نرى تأثير مدرسة الباهاوس فى تصميم السرير القابع فى نفس الغرفة .حيث يمثل السرير تجسي ًدا لحلم مدرسة باوهاوس
فى الجمع بين التكنولوجيا والفن والحركة فيخرج السرير من الحائط بالضغط على زر كهربي فى الحائط كما هو موضح
فى صورة رقم (.)5

صورة رقم ( )5للقطات من فيلم (صغيرة على الحب) توضح خروج السرير من الحائط

ً
ثالثا ،المرآة داخل الدوالب .ينفتح الدوالب لتظهر بداخله مرآة وأدراج كما هو موضح بصورة رقم ( .)6ويشبه ذلك أفكار
مدرسة باوهاوس فى اختزال المساحة واستغاللها وكذلك وجود عنصر الحركة بها .يختلف التصميم فى شىء واحد عن
مدرسة الباهاوس وهو النجوم التى تحوط المرآة ،وهو أمر ليس من مدرسة الباوهاوس ألنها ال تستخدم كثيرا الزينة ضمن
أثاثها.

صورة رقم ( )6من فيلم صغيرة على الحب
توضح شكل المرآة وواحد من األدراج

ب-فيلم علموني الحب:
عرض هذا الفيلم عام  -3) 1957ص .(235وفيه نرى أكثر من ملمح من مالمح مدرسة الباوهاوس ،حيث يتعاون مهندس
المناظر (ماهر عبد النور) ومنفذ المناظر(عبد المنعم شكرى) فى جعل بيت العذاب الثالثة فى الفيلم مظهرً ا من مظاهر
الحداثة .ونرى تأثير مدرسة باوهاوس فى شكل كراسى البار التى تقف على ثالثة أرجل بدال من أربعة ،والمنضدة الموضوع
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فوقها الزجاجات ،وكذلك المنضدة األمامية الموضوع فوقها الزهور ،وربما أي ً
ضا الحظنا تأثير مدرسة الباهاوس فى الشكل
البارز خارج الحائط على هيئة راقص صورة رقم (.)7
تشبه أرجل المنضدة الموضوع فوقها الزجاجات أحد أعمال مدرسة الباهاوس صورة ( ،)8بينما تأخذ المنضدة األخرى شكل
حر أو  free formوهو كذلك ضمن خصائص مدرسة الباهاوس كما يشير موهلى(-8ص .)54بل وتشبه إلى حد كبير
أحد المناضد الخشبية التى كانت ضمن األثاث الموجود بأحد ورش الباوهاوس عام  1923صورة (-11( )9ص.(166

صورة رقم ( )7من ديكور فيلم (علمونى الحب)
توضح شكل كراسى البار والمنضدة والشكل البارز من الحائط

صورة رقم ()8
توضح التشابه بين فكرة أرجل المنضدة فى خلفية الصورة (من فيلم علمونى الحب) وأحد أعمال مدرسة الباهاوس
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صورة رقم ()9
توضح التشابه بين المنضدة فى فيلم "علموني الحب" والمنضدة فى ورشة النجارة الخاصة بمدرسة الباوهاوس

أي ً
ضا نرى االلتواءات ،حيث يشير السهم بداخل الصورة ( ،)10والتى تعتبر كذلك عالمة مميزة فى تصميمات مدرسة
الباوهاوس ويمكن أن نراها فى أحد تصميمات  Breuerصورة (- 12) )11ص.(119

صورة رقم ( )10توضح االلتواء المستوحى من مدرسة بوهاوس

صورة رقم ( ) 11توضح التواءات األرجل لكرسي من تصميم مارسيل بروير
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تعكس العديد من الكراسي كذلك رؤية وتصميمات مدرسة باوهاوس بهذا الفيلم ،حيث نرى كرسي على شكل دائرة وآخر ذا
التواءات فى شكل اليدين والمقعد ،حتى منضدة الشاى الجرارة نرى فيها أيضًا تلك االلتواءات صورة ( )12التى تميز أسلوب
مدرسة الباوهاوس ،كما استخدم المعدن كعنصر أساسي فى كثير من األثاث كما هو موضوح فى الصور رقم ( )12و()13
و(.)14

صورة رقم ( )12توضح التواءات الكرسى ومنضدة الشاى والكرسي الدائرى بالخلف فى منتصف الصورة من فيلم "علمونى الحب"

صورة رقم ( )13تظهر التواءات الكرسي بأقصى يمين الصورة من فيلم "علموني الحب"

صورة رقم ( ) 14توضح تشابه التواءات كرسي من تصميم بريور بكرسي من فيلم علمونى الحب
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ج-أشكال وحدات اإلضاءة فى فيلمي (أرض النفاق) و(موعد غرام):
فى فيلم أرض النفاق وهو إنتاج عام  -2( 1968ص )69نرى تصميمًا لوحدة إضاءة تشبه فى نصفها األسفل تصميم وحدة
إضاءة ل  Wilhelm Wagenfeldعام  1924المستوحى من تصميم  Carl Jakob Juckerعام -11) 1923
ص .(166أما الجزء العلوى بالوحدة فبه بعض من التغيير حيث استخدم المصمم شىء يشبه النصف دائرة بدال من شكل
الكرة فى التصميم األصلي .كما جاءت القاعدة من نفس مادة الجزء العلوى وليست زجاجية مثل التصميم األصلي .توضح
ً
مأخوذا من موقع متحف الفن الحديث MOMAوالتصميم المشابه من فيلم أرض
صورة ( )15التشابه بين التصميم األصلى
النفاق.

صورة رقم ( )15توضح التشابه بين وحدة إضاءة بوهاوس  WG24ووحدة إضاءة من فيلم (أرض النفاق) 1968

أي ً
ضا فى فيلم موعد غرام الذى تم عرضه عام  -3) 1956ص .(579نرى وحدة إضاءة فوق المكتب الذى تجلس عليه
فاتن حمامه ،والتى تشبه فى تصميمها المرن (صورة  )16تلك التى عرضت خالل المعرض األول لمدرسة بوهاوس عام
 1923كما هو موضح في اللقطة أدناه من الفيلم الوثائقي (بوهاوس  )100من إنتاج بي بي سي (.)4
وتختلف وحدة اإلضاءة فى فيلم موعد غرام عن وحدة اإلضاءة من إنتاج مدرسة الباهاوس فى شكل القبة ،التى تشبه الشكل
المخروطى فى التصميم األصلى وتشبه نصف دائرة فى التصميم بالفيلم كما هو موضح بصورة رقم ( .)16تشبه الوحدة
بفيلم موعد غرام تصميم كريستين ديل  Christine Dellمع الفارق أن تصميم ديل يُثبّت فى الحائط ،صورة ( ،)17بينما
توضع الوحدة بالفيلم على المكتب.

صورة رقم ( ) 16توضح التشابه بين وحدة إضاءة من مدرسة الباهاوس ووحدة إضاءة من فيلم (موعد غرام)
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صورة رقم ( )17توضح كيفية تثبيت وحدة إضاءة كريستين ديل المرنة من كتالوج MOMA

د-فيلم الثعلب والحرباء:
فى فيلم الثعلب والحرباء وهو من إنتاج عام  -2( 1970ص ،)291يظهر ديكور أحد الحوائط صورة ( )18على شكل
مربعات بداخلها أطر تنقسم لمربعات ومستطيالت وهى تشبه تمامًا تلك التى نراها فى لوحات بيت موندريان Piet
 Mondrianالتى عرفت بألوانها األربع األبيض واألحمر واألزرق واألصفر صورة كما هو موضح بالصورة رقم (.)19
وهى لوحات تركت أثرً ا فى مدرسة البوهاوس فى االعتماد على األشكال الهندسية البسيطة واألساسية مثل المربع والمثلث
والدائرة واأللوان المجردة مثل األحمر واألصفر واألزرق .وكذلك نرى هذا التأثر فى أعمال أساتذة مدرسة الباهاوس أمثال
 J.Albersكما موضح فى صورة رقم(-6) )20ص.)105

صورة ( )18من فيلم الثعلب والحرباء ويظهر بها التأثر بلوحات بيت موندريان

صورة ( )19توضح لوحتان من أعمال موندريان مأخوذة من موقع PIET-MONDRIAN.ORG/
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صورة ( )20زجاج ملون من أعمال الفنان جاى ألبيرز J.ALBERS

النتائج:
جاء أثاث وديكور بعض األفالم المصرية فى الفترة من الخمسينيات إلى السبعينيات متأثرا بمدرسة الباهاوس خاصة تلكالتى عمل بها ماهر عبد النور مهند ًسا للديكور ،حيث يتضح تأثره بأفكار تلك المدرسة.
يشبه بعض أثاث وديكور األفالم المصرية فى الفترة التى تناولتها الدراسة بالبحث منتجات محددة من إنتاج مدرسة الباهاوسمثل وحدة اإلضاءة المستخدمة فى أرض النفاق والتى تشبه إلى حد كبير وحدة فيلهلم فاجنفيلد  ،W24وكذلك كرسي مكتب
رشدى أباظة فى فيلم صغيرة على الحب الذى يشبه أحد كراسي  .Breuerإال أن البعض اآلخر من األثاث تأثر باألفكار
العامة للمدرسة وخصائصها وليس بمنتجات محددة من مدرسة الباهاوس ،أى أنه جاء مبتكراً .ويمكن أن نرى ذلك جليا فى
فيلم "صغيرة على الحب" الذى تمثل فيه حركة السرير (الذى يظهر بالضغط على زر كهربي) واألريكة ( التى تظهر
بالضغط على الحائط) حلم مدرسة الباوهاوس فى الجمع بين أكثر من عنصر من العناصر التى تتميز بها وهى التكنولوجيا
والفن والحركة والتجريد.
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8-Moholy-Nagy, László. The New Vision 1928 ; and, Abstract of an artist. New York:
Wittenborn and Co. 1946.
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