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ملخص البحث:
فن الباليه هو أحد فروع الرقص التعبيري والذى ترافقه الموسيقى واإليماءات والمشاهد المسرحية ( , )1أما فن األوبرا فهو
يعتبر أحد الفنون المهمة والتي تنبعث من فنون الدراما والمسرح بشكل عام  ,وقد أطلق على األوبرا "الفن األم "وذلك
لما تفتضيه طبيعتها من استيعاب معظم الفنون الدرامية والسمعية والبصرية وما تتضمنه من عناصر فنيه متعددة ,وبالرغم
من انفراد كل عنصر من هذه العناصر بلغته وأبجدياته وأدواته وتقنياته إال أن هذه العناصر تنصهر في بوتقة واحده لتنتج
رؤيه جماعيه مركبه من خالل وجهات نظر الفنانين القائمين عليها  ,وذلك للخروج بعمل (مسرحي فنى اوبرالى ) )2( .
إن عمليه تعتمد التصميم على قدره المصمم على االبتكار ألنه يستغل دراسته وقدراته التخيلية في خلق عمل مبتكر يؤدى
إلى تحقيق الغرض أو الوظيفة التي وضع من أجلها التصميم ( , ) 3وبفضل التطورات العلمية من أدوات وتقنيات استفاد
المصمم من تلك التوجهات وفتحت أمامه أفاقا جديده للوصول إلى معالجات مبتكره  ,وتهدف الدراسة إلى التأكيد على
أهمية استخدام مصادر جديدة للفنون ومحاولة استلهام عالقات تشكيلية تصلح البتكار تصميمات ألقمشة الفتيات المطبوعة
 ,وقد تضمن البحث دراسة فنيه و تحليله لفن الباليه وكيفية االستفادة منها في ابتكار تصميمات من خالل اإليقاع الحركي
للباليه في (تشكيل تصميمي جديد) يثري مجال تصميم أقمشة الفتيات المعاصرة خاصه" موضوع البحث " باستخدام طرق
الطباعة الحديثة (الطباعة الرقمية) وبرامج الكمبيوتر المتخصصة في تحديد شكل التصميم الطباعي ألقمشة الفتيات المعاصرة
 ,حيث أن مجال تصميم طباعة المنسوجات في السوق المصرية في أمس الحاجة إلى المزيد من االبتكارات التي تلبى
احتياجات المستهلك في القرن الواحد والعشرين في ظل انتشار األفكار الخارجية لألسواق المحلية .
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Abstract
The art of ballet is one of the branches of expressive dance, which is accompanied by music,
gestures, and theatrical scenes (1). As for opera, it is considered one of the important arts that
emanate from the arts of drama and theater in general, and opera has been called "mother art"
because of its nature that requires the assimilation of most of the arts The drama, audio, and
video and the various artistic elements it contains, and despite the fact that each of these
elements is unique in its language, alphabet, tools and techniques, these elements merge in one
melting pot to produce a combined collective vision through the views of the artists who are
based on it, in order to come out with a work (operatic artistic theater) . (2)
The design process depends on the designer's ability to innovate because he exploits his studies
and imaginative abilities to create an innovative work that leads to the achievement of the
purpose or function for which the design was developed (3) Thanks to the scientific
developments of tools and techniques, the designer benefited from these trends and opened new
horizons for him to reach innovative treatments. , The study aims to emphasize the importance
of using new resources for the arts and trying to inspire formative relationships suitable for
creating printed girls' fabric designs, and the research included an artistic study and analysis of
ballet art and how to use it in creating designs through the dynamic rhythm of ballet in (forming
a new design) that enriches a field Designing contemporary girls 'fabrics especially the "subject
of the research" using modern methods of printing (digital printing) and computer programs
specialized in determining the shape of the print design of contemporary girls' fabrics, as the
field of textile printing design in the Egyptian market is in dire need of more innovations that
meet consumer needs in The twenty-first century in light of the spread of external ideas to the
local markets.

Key words :
Print designs for contemporary girls' fabrics - Ballet - Kinetic drama

:مقدمة
 امتدت في الزمان مثلما امتدت في المكان والحركة توضح القدرة, تعد الحركة عنصر من عناصر التعبير في العمل الفني
)4(.  أي أنها اللغة التي يمر بها الفنان عن إدراكه لحقيقه الفراغ, على توزيع عناصر التشكيل في أبعاد جديده
وطباعه المنسوجات كأحد فروع الفنون التشكيلية تعتبر من الفنون الراقية ودربا من دروب االبتكار والتشكيل الذى يجمع
 وعملية التصميم عملية ابتكارية يحاول, ) 5( . بين اإلمكانيات المختلفة والتي تساعد في تنميه التذوق الفني لدى األفراد
 وهو نتاج معرفه اكتسابيه,  فعملية التصميم تعنى العمل المبتكر الذى يؤدى غرضه, المصمم من خاللها إرضاء اآلخرين
 فيما يقع عليه بالخبرة ثم تظهر في التجربة التطبيقية كل الحلول والوسائل الممكنة, يحصل عليها المصمم برؤية متعمقة
 وسوف تقوم هذه الدراسة على استحداث تصميمات لمجموعات متناسقة لطباعتها على أقمشة للفتيات مستوحاة من. ) 6(
 وبناء على البحث محاوله للجمع, الفن الحركي " فن الباليه " مستخدما التقنيات الحديثة للحاسب اآللي في مجال التصميم
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بين التقنيات الحديثة باستخدام الحاسب اآللي وبين المأثورات المتمثلة في الفن الحركي " فن الباليه " الستحداث تصميمات
مبتكرة منفذة بطريقة الطباعة الرقمية على أقمشة الفتيات المعاصرة .
مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة البحث في:
 كيفية الوصول إلى تصميم مطبوع باالستفادة من تشكيل اإليقاع الحركي (كتشكيل تصميمي ) في الفنون الرفيعة كفن
الباليه لتحقيق القيم الجمالية في التصميم الطباعي ويتناسب مع اتجاهات الموضة العالمية والتي تساهم فى الصورة المرئية
(لبالية كساره البندق ) من خالل تقنيات طباعية حديثة.
 ندرة الدراسات األكاديمية في الفنون الرفيعة كفن الباليه كمصدر استلهام جديد لتصميم الطباعة النسجيه و كذلك
األبحاث والدراسات العربية التي تتناول هذا الجانب من الدراسة  ,األمر الذى يستوجب المزيد من تلك البحوث المتخصصة
التي تفيد هذا المجال.
فروض البحث :
ويفترض البحث أن :
 يمكن استخالص العديد من العناصر التشكيلية من األشكال العضوية والحركية وعناصر وألوان فن الباليه من خالل
قيمته الفنية والتعبيرية التي لم تحظى بالدراسة الكافية في المجال األكاديمي .
 يمكن تطويع هذه العناصر بما لها من تميز وتنوع وثراء لعمل تصميمات مبتكرة تصلح لطباعة أقمشة الفتيات المعاصرة
يمكن طباعتها باستخدام طرق الطباعة الرقمية.
أهداف البحث:
 ابتكار تصميمات طباعية تحقق القيم الجمالية والجودة للتصميم الطباعي النسجى وذلك من خالل الدراسة الفنية لفنون
الباليه وعالقه األشكال العضوية والحركية واالستفادة منها في إيجاد حلول تشكيلية جديدة ألقمشة " الفتيات المعاصرة "
موضوع البحث.
أهمية البحث:
أوال ــ أهمية البحث للمجتمع:
 المساهمة في رفع وتنمية الذوق العام والتجديد ومواكبة خطوط الموضة العالمية وابتكار تصميم أقمشة فتيات معاصرة
مطبوعة مستوحاه من التشكيل التصميمي لفن الباليه .
ثانيا ــ أهمية البحث أكاديميا:
 التأكيد على القيم الفنية والجمالية للفنون الرفيعة في األوبرا (كفنون الباليه ) التي لم تحظى بالدراسات الوافية فى المجال
األكاديمي والدراسات البحثية .
 تحقيق المعادلة المتزنة بين المضمون الشكلي والوظيفي فالقيمة الجمالية تتأكد مع تعضيد مظهر الشيء لمنفعته ,وبخاصة
في أبحاث الفنون التطبيقية.
منهجية البحث :
 المنهج التاريخي :الدراسة التاريخية لنشأة فن الباليه وانتشاره والفنون التي أثرت عليه.
 المنهج الوصفي التحليلي  :وذلك من خالل الدراسة الوصفية والتحليلية لإليقاع الحركي الكالسيكي فى تصميم راقصات
الباليه .
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 المنهج التجريبي  :من خالل التجارب الفنية والتطبيقية المستوحاة من الدراسات الفنية والتحليلية بإستخدام برامج
الحاسب اآللي المتخصصة في التصميم والتنفيذ .

حدود البحث:
حدود زمنية :
 فن الباليه من 2000م وحتى اآلن
 تصميمات طباعية ألقمشة الفتيات للفئة العمرية من  30- 20عام .
حدود مكانيه:
 التطبيق في جمهورية مصر العربية
حدود موضوعية:
 دارسة نظرية :دارسة لنشأة حركة فن البالية وفلسفته وا نتشاره والفنون التي أثرت عليه .
 دارسة فنية تحليلية :اإليقاع الحركي الكالسيكي في تصميم راقصات الباليه (لباليه كسارة البندق بدار األوبرا المصرية).
 دارسة تجريبية :عن طريق ابتكار تصميمات من عناصر فن الباليه فى تصميم طباعة أقمشة الفتيات المعاصرة

مصطلحات البحث:
 التصميمات الطباعية ألقمشة الفتيات المعاصرة ))Print designs for contemporary girls' fabrics
يقصد بها تصميمات يتم ابتكارها لتطبيقها في إنتاج أقمشة طباعية مستلهمة من اتجاه الفن الحركي "فن الباليه " وتطويعها
الستخدامها في تصميم أقمشة الفتيات المعاصرة .
 كلمه باليه ( : ) Balletنشأت في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر بإيطاليا وهى مشتقة من كلمه
( )Ballareوتعنى رقص باإليطالية  ,إال أن كلمه باليه كما تعرف حاليا هي كلمه فرنسية  ,حيث يرجع إليطاليا الفضل في
اكتشاف أول تكنيك لهذا النوع من الرقص )7(.
 الدراما الحركية (  : ) Kinetic dramaوهو العمل الفني الذى يرتبط بموضوع درامي (قصه أو مسرحيه أو قصيده
شعريه أو اسطوه ) ويقوم هدفه على ترجمه المضمون الدرامي أو الموضوع الدرامي من حوار كالمي إلى أداء حركي له
نفس المعنى الكالمي)8( .

اإلطار النظري Theoretical Framework
نشأة الدراما الحركية:
الرقص شكال من أشكال الفن ,يستطيع أن يعبر عن إحدى العواطف اإلنسانية من (حب ,كره ,ألم  ,سعادة )  ,ويستطيع أن
يعبر عن شعورا ما بالحياة ,وقد عرف اإلنسان الرقص قديما  ,للتعبير عن مكنون نفسه وقيمه انفعاالته المختلفة  ,فقام بنقلها
للمشاهد من خالل الحركات البدنية المنظمة كوسله نقل  ,حيث استطاع أن يعكس إحساسه بالحياة ونظراته األساسية للعالم
من خالل حركه وتنوع حركات الرقص  ,ومن ثم فإنه يمكن التعبير واإليحاء عن جميع المشاعر واالنفعاالت باإليماءات
والقفزات ,وقد ظهرت عده ألوان من الرقص تختلف وتتباين حسب الثقافات ومراحل التطور التي تسود البالد خالل فترات
ظهور وانتشار كل من تلك الرقصات ,ويوضح هذا االختالف والتباين مدى تأثير األفكار والتقاليد والقوميات على تنوع األن
الرقص  ,وقدرته الواسعة في إنتاج أشكال كثيره  ,تعكس اإلحساس بالحياة )9(.
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أشهر الرقصات عند اإلنسان البدائي .:
 رقصه الصيد :

شكل رقم ( )1رسومات وجدت فى كهوف تعبر عن رقصه الصيد

 رقصه الحب والخصب .:

شكل رقم ( ) 2رقصه الحب (من رسوم الجماعات البدائية في بعض الكهوف في إسبانيا ) ()10

 رقصه المبارزة

شكل رقم ( )3رقصه المبارزة الرقص عند قدماء المصرين
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شكل رقم ( )4صورة تعبر عن الحرب

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية – المجلد السابع – العدد الحادي والثالثون

شكل رقم ( )5عازفه الهارب ذو العشر أوتار
وبجوارها عازفه على الناي المزدوج

شكل رقم ( )7راقصه فرعونية تحنى ظهرها في صوره تشبه
حركات الجمباز – رسمت في القرن ال  13ق
وجوده بمتحف نورين بإيطالي

يناير 2022

شكل رقم ( )6عازف الهارب ذو التسع أوتار

شكل رقم ( )8صوره تعبر عن الرقص الرجالي
ومدى إمكانيه التوافق الحركي عند قدماء المصرين

شكل رقم ( )9صوره توضح الرقص الحربى

الحركة في فن الباليه :
إن الحركة على المسرح ليست فقط نقل للجسم بواسطه الحركة من مكان إلى اخر  ,بل إن جميع اإليماءات والوضعيات
واألفعال الحركية ينظر إليها من جانبين :
 األولى نفسيه ,حيث الدوافع الداخلية التي يستند إليها الممثل في حركاته ,والمصمم في توجهاته
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 والثانية جسمانية  ,حيث الشكل الخارجي للحركة المسرحية (أي توظيف شكل الحركة ونوعها ) وهى الحركة المادية
الفزيائية التي يؤديها الممثل على المسرح في العروض )11( .
عناصر الحركة :
تعد الحركة انتقاال لجسم من مكان ألخر أو انتقال أجزائه الديناميكية فهي العنصر المؤثر الذى يضاف للحركة أو المهارة
فيجعلها متنوعه وتعبيريه وهادفه )12(.

آليه التحليل في الفن الحركي :
لتحقيق الفهم للعملية الفنية الجمالية سيتم وصف آليه من آليات التحليل المرتبطة بالفن الحركي بنزعاته المعاصرة التي
يمكن التزامها  ,وفى المقابل يمكن تعديليها  .فالفن الحركي يختلف ويتشابه في آن واحد مع ما سبقه من فنون عبر العصور
إلى القدم  ,في تشابه تشكيالت الصورة في الشكل .
 تحليل الشكل :
وهى عمليه تشكيل أنظمه جديدة يعتمدها الفنان في نسج عالقتها المختلفة  ,ولذلك البد من البدء فى الشكل ذاته فى عمليه
التحليل للفن المعاصر فضال عن ضرورة األخذ بعين االعتبار مجموعه العناصر والعالقات األخرى التي تنطلق من الشكل
 :كالمادة " الخامات " اللون " الضوء والتكوين ,البناء التشكيلي المركب)13( .
 تحليل التكوين :
والتشكيل كفن يعمل على تركيب األشكال وتحقيق بناء شكليا جديد مؤسس من األشكال ذاتها ,نسميه بالتكوين وبالتالي فإن
التكوين في التشكيل هو" العمليات التركيبة لألشكال الجزئية منفرده أو متراكمه وهذه العمليات انتقائية تتصاعد إلى أعلى
مراحل االختيار لتكون نظما تركيبيه لعالقات تؤسس نسيج يتحقق في الوعى نسميه التكوين ")14( .
وفيما يلى تحليل لبعض أعمال الفنانين التشكيلين باستخدامهم الحركة لفن الباليه فى أعمالهم :
 .1إسم الفنان  :الفنان أنتوني ليستر ""Anthony Lister
إسم العمل  :لوحه ( راقصه باليه في حركة ") "Ballerina In Motion
أبعاد العمل الفني 50 :سم 100 xسم
أسلوب التنفيذ  :بإستخدام طباعه الشاشة وكانت برسم يدوى
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شكل رقم (( )10راقصه باليه في حركه " "Ballerina In Motionللفنان أنتوني ليستر)

أنتوني ليستر (باإلنجليزية )Anthony Lister :هو رسام أسترالي ،ولد في  1980في بريزبان في أستراليا .وقد
ساعد ليستر في ريادة حركة فن الشارع في مسقط رأسه عندما كان مراه ًقا ويعتبر "فنان الشارع" األول في أستراليا.
ويستخدم في أسلوبه التصويري الفحم واالكريليك والطالء بالرش والزيت.
التحليل الفني  :اعتمد التصميم على توزيع مجموعه من العناصر تحمل راقصات باليه وترتيبها يوحى بالعمق واالنتقال
من مستوى إلى اخر .حيث يظهر اختالف في حجم الوحدات ما بين الكبير والصغير واختالف زاويه بعض األشكال ليوحي
بالحركة واإليقاع ويعتبر اإليقاع مجال لتحقيق الحركة  ,وقد قام الفنان بإنتاج لوحه" راقصه باليه في حركه " بإستخدام
طباعه الشاشة واللمسات النهائية للوحه وكانت رسم يدوى واستخدم في هذه اللوحة خمسه الوان فقط وقام بعمل عده لوحات
مشتقه من بعضها البعض  ,و تبين اللوحة التتابع الزمنى لراقصه الباليه وهى تؤدى احدى الحركات مبينا الخطوات التي
اتبعتها هذه الراقصة للوصول إلى هذه الحركة النهائية .
 .2إسم الفنان  :الفنان ديفيد روت " : "David Root
إسم العمل  :لوحه بعنوان (راقصه باليه ) Ballerina
أبعاد العمل الفني7 :م 7xم

شكل رقم ( )11لوحه بعنوان (راقصه باليه  Ballerinaللفنان ديفيد روت ") " David Root

التحليل الفني  :ابتكر الفنان ديفيد لوحه بعنوان (راقصه باليه  )Ballerinaبواسطه الكوالج المثير لالهتمام لراقصه باليه
عن طريق وضع أجزاء جسدها مباشرة على اله طباعه الوان  ,وتم ابتكار هذه الفسيفساء البالغ حجمه  7*7م ملونه  ,وفى
أركان التكوين قام بطباعه الخامة التي تشكل مالبس الراقصة  .واستعان الفنان في هذا العمل بقيمه تشكيلية هامة من القيم
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التي تحكم العمل الفني وهى السيادة وتعنى "السيادة" خطوط ذات طبيعة معينه أو اتجاه معين أو مساحات ذات شكل خاص
أو ملمس معين أو حجم معين وهو ما يسمى مركز السيادة في العمل الفني هو النواه التي تبنى حولها الصورة ومركز السيادة
في العمل هو الموضوع والعنصر األهم بالعمل وهو " الكوالج " حيث هو العنصر األبرز بالعمل  ,وتجمع اللوحة عدد
كبير من حركات الباليه المتمثلة في مستطيالت صغيره تكون اللوحة مما يجعل المشاهد يشعر عند مشاهدتها أنها لوحه
متحركة فقد صور الفنان حركات ثنى وفرد الرجل والقدم والذراع واليد وصور أيضا مختلفة لحركات راس الراقصة
وتظهر أيضا في هذه اللوحة األشكال المفتتة التي تعطى انطباعا بالحركة وألوان اللوحة في مجملها ألوان داكنة تعطى
انطباعا بحركة راقصه الباليه  .وهكذا تحققت جمالية اإليقاع والحركة الذى يقدر قيمه االنتظام في تحوير األشكال وهكذا
أصبح بمقدوره المتلقي بالشعور بالتوازن والتناسق في إطار التأليف العام لعناصر الصورة .
 .3إسم الفنان  :الفنان توم بنكيندورف Tom Benkendorff
إسم العمل ( :راقصه الباليه )ballerina
أبعاد العمل الفني30 :سم 40xسم

شكل رقم ( )12لوحه ( راقصه الباليه " "Ballerinaللفنان توم بنكيندورف )Tom Benkendorff

فنان – أسترالي من مواليد  .22أغسطس  1943أكمل دبلوم الفنون الجميلة عام  1963ودبلوم الدراسات العليا في
التصميم الصناعي عام  ,1967وأجري أبحا ًثا ودراسات وحصل على درجة الماجستير في الفنون اإلبداعية عام ,1994
در ًبا في مكان العمل في عام .2002
أصبحت ُمق ِّي ًما و ُم ِّ
التحليل الفني  :لقد قام الفنان بدمج ثالث صور فوتوغرافيه لراقصات باليه قام الفنان بتصويرهن وقام بمعالجه الطبقات
الثالث عن طريق إضفاء إحساس بالحركة الضبابية عليهم ثم قام بطباعتها وتلوين الخلفي بأقالم األلوان المائية وبعد االنتهاء
من اللوحة أضاف طبقه المعه من األكر يليك عليها .
تحققت الحركة في اللوحة عن طريق دمج ثالث راقصات بحركات مختلفة في لوحه واحده مما أضفى على اللوحة اإلحساس
بالحركة  ,واستطاع الفنان أن يبدع في هذا العمل الفني من خالل تنظيم وتنسيق مجموع العناصر واألجزاء الداخلية للعمل
بالرغم من اختالفها من حيث الشكل والحجم مما أدى إلى تألف كل جزء من التصميم باألخر وخلق إحساس بالصلة المستمرة
بين عناصر العمل الفني  ,كما تحققت الوحدة من خالل مراعاه الفنان لعالقه الجزء بالكل  ,وهى العالقة األبدية لتحقيق
الوحدة بالعمل الفني ,فهي جسر التواصل بين كل جزء من العمل على حده  ,فقطع أوصال العالقات بين أجزاء التصميم
بعضها البعض  ,مما أدى بالعمل إلى طريق غير متماسك وغير مترابط  ,وقد أكد الشعور بالوحدة حيث لجأ الفنان إلى اتحاد
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كافه العناصر بالعمل  ,كذلك وضع صور فوتوغرافيه لراقصات الباليه بطريقه الدمج مما جعل العناصر تميل لتكون كيانا
واحدا مترابطا .
 .4إسم الفنانة  :يوليا يانينا ()Yulia Yanina
إسم العمل  :مجموعة أزياء مستوحاة من فن الباليه
أسلوب التنفيذ :أقمشة مختلفة من التل

شكل رقم ( : )13عرض أزياء صيف ( )2016للمصممة يوليا يانينا ()Yulia Yanina

عملت األميرة العظيمة كعارضة أزياء  ،وفي منزل ريفي للمصمم النسوي مؤلفة " "طقوس الربيع" ()Stravinsky
و كانت تكتب موسيقى الباليه الجديدة في "المواسم الروسية" األسطورية.
لقد استخدمت في هذا التصميم قماش التل المطرز وهى فساتين عديمة الوزن ومطرزات معقدة تلتقط قصة واستوحت فكرتها
من حركه فن الباليه الكالسيكي وقد برعت في استخدام العناصر  ,واستخدمت اللونين األبيض واألسود فى هذه الفساتين
والقماش الرقيق ما أعطى رقه وجمال للفساتين تليق مع عنصر الباليه الراقي ()15
وهناك مجموعة أخرى بإستخدام أقمشة مختلفة أخرى

لقد استخدمت المصممة يوليا يانينا في هذه المجموعة أقمشة من القطيفة تتوازن مع العناصر المضافة للفساتين  ,فقدت
استخدمت في هذه المجموعة عدة أشكال من حركات الباليه في أماكن مختلفة وقد أظهرت عنصر الباليه بشكل أوضح
ليعطي إحساس بالتجسيم  ,وقد أبدعت في وضع هذه العناصر وأعطت شكل جمالي لهذه المجموعة واستخدمت مجموعة
لونية راقية تليق بالباليه الكالسيكي
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اختارت يوليا هذه المرة من وحي "بحيرة البجع" أجواء دراماتيكية ملكية نقلتنا إلى عالم من الفخامة والخيال ،على صعيد
األقمشة استخدمت المصممة يوليا أقمشة التول بكثافة في تصاميم المجموعة ،فهي األقمشة التي اعتادت راقصات الباليه
على ارتدائها فوق خشبه المسرح ،حيث بدت المجموعة خفيفة وأنثوية ناعمة وتزينت بعض الفساتين بصور للبجع باللونين
األبيض أو األسود.
تصميم طباعة المنسوجات ألقمشة الفتيات المعاصرة :
يعتبر فن تصميم األزياء فن يشكله مجموعة عناصر متداخلة في تكوين واحد يجمع بين الشكل والخط واللون  ,باإليقاع
والتناسب  ,وتأتى أهمية دور مصمم طباعة المنسوجات في هذا المجال في اكتمال منظومة العناصر الفنية الناجحة لتصميم
األزياء ( , )16ويعتبر تصميم أقمشة الفتيات المعاصرة أكثر األغراض الوظيفية التي يجب أن تستجيب للتغير السريع فى
الموضة  ,ويراعى عند ابتكار تصميم ألقمشة الفتيات أن تالئم أشكال ووحدات التصميم مع خطوط جسم المرأة  ,كما بفضل
أن تكون العناصر المستخدمة في التصميم تتالءم مع طبيعة المرأة كاستخدام للعناصر الطبيعية مثل الورود والنباتات والطيور
أو العناصر الهندسية مثل المربع والمثلث وتقاطع الخطوط أو من فنون الحضارات المختلفة مثل موضوع البحث " فن
الباليه " أيضا استخدام األلوان يكون مناسب للفئة العمرية المختارة .

ثانيا  :اإلطار التطبيقي للبحث
التصميمات الطباعية ألقمشة الفتيات المعاصرة
التصميم عمل أساسي لإلنسان فنحن كلما نؤدي شيئا لغرض معين فإننا في الواقع نصمم وهذا يعنى أن معظم ما نقوم به
يتضمن قسطا من التصميم فعمليه التصميم تعنى العمل الخالق الذى يحقق الغرض )17( .
وعلى الرغم مما يحمله فن البالية من قيم جمالية وفنية وتراثية ال شك فيها إال أن عملية دمجها معا واستخدامها بشكل يتناسب
مع الحياة المعاصرة التي نعيشها اآلن واستلهام تصميمات معاصرة منها لطباعة أقمشة الفتيات يعتبر من ضمن التحديات
الجديدة في مجالي الموضة والطباعة معا  ,ولذلك تم استخدام برامج الحاسب اآللي  Adobe Photoshopو
 Illustratorالبتكار التصميمات المعاصرة بشكل جديد واستخدام ألوان متجانسة معا تلبى احتياجات الفتيات من الموضة.
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األفكار التصميمية :
الفكرة التصميمية رقم ( )1وتوظيفها :
استلهمت الفكرة من بطلة عرض " كسارة البندق " كالرا حيث تم رسم خطوط العمل وتكرارها فأعطى عنه إحساسا
بارتباط الشكل باألرضية البيضاء وأيضا تدخل اللون بشكل قوي نتج عنه تكوين جديد ومختلف عن التصميم األصلي
,وإكسابه نوعا من اإليقاع والترديد حيث يغلب على التصميم الخلفية البيضاء التي تأكد على الخطوط الحركية في التصميم
مما ساعد على إبراز األشكال وزاد من جمال التصميم  ,وأيضا تكرار العناصر بأحجام مختلفة كسر رتابة السيميتريه داخل
التصميم وأعطى إحساسا بالحركة المتجددة والقرب والبعد للتصميم أعطى نوعا من الربط والتالحم داخل العمل الفني.

تصميم رقم ()1

توظيف رقم ()1

الفكرة التصميمية رقم ( )2وتوظيفها :
استلهمت الباحثة فكرة التصميم من لوحة راقصة الباليه للفنان " توم بنكيندورف "  Tom benkendroffفي شكل رقم
( ) 12حيث تم أخذ عنصر الراقصة بحركة الذراعين وانحنائها في تكوين جديد وتم توظيفها في التصميم بأسلوب يتحقق
فيه التردد واإليقاع مع وضع مساحات لونيه فحققت الوحدة للعمل ككل .
إعتمد التصميم على حركة راقصه الباليه فى يمين التصميم وتم وضع خطوط ومنحنيات وتنقيط في بعض المساحات مما
أفاد في ربط األشكال مع بعضها ببعض  ,كما أعطى للتصميم ثباتا وقوة  ,وقد امتزج في هذا التصميم مجموعة من الخطوط
المنحنية في التحام وتناغم يتماشى مع طبيعية التصميم .
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يناير 2022

توظيف رقم ()2

الفكرة التصميمية رقم ( )3وتوظيفها :
إعتمد البناء التشكيلي للتصميم على بعض األشكال الهندسية بأحجام مختلفة مع التأكيد على الحركة في العنصر التشكيلي
لراقصه الباليه  ,والخطوط الرأسية واألفقية تظهر متآلفة من خالل الدرجات اللونية المستخدمة والتي تعطي إحساسا بالحركة
المتدفقة  ,تتجمع جزيئاتها أحيانا وتتباعد أحيانا بإضاءات متدرجة ومتواصلة لتحقق إحساسا باإليقاع الحركي والتناغم ,
أما المعالجة اللونية فقد استخدمت مجموعة لونيه تمثل األلوان الباردة مثل األزرق الفاتح والبنى الفاتح ودرجته الغامقة ,
فأعطى إحساسا بالحركة بين جزيئات التصميم محققا نغمة إيقاعيه حركية .

تصميم رقم ()3
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الفكرة التصميمية رقم ( )4وتوظيفها :
استلهمت الباحثة فكرة التصميم من شكل رقم ( )10لوحة راقصه باليه في حركه " "Ballerina In Motionللفنان”
أنتونى ليستر وقد استفادت الباحثة في هذا العمل من إسلوب توزيع الفنان أنتونى ليستر في اهتمامه بالخطوط الحركية داخل
العمل وباستخدام معالجه للوحدة التصميمية  ,حيث تم عمل تحويل الراقصة الباليه إلى خطوط تجريدية توحى بالحركة في
التصميم  .وارتكزت العملية االبتكارية ف ي هذا التصميم على مجموعه من العناصر التشكيلية والتي بالرغم من تنوعها
إال أنها استخدمت بأسلوب متوازي بحيث تتالءم وتتوافق مع بعضها البعض .
وقد تمت المعالجة اللونية بدرجات متفاوتة من اللون األحمر واألسود ودرجات من اللون األحمر والوردي الذى أضفى على
التصميم نوع من أنواع الثقل واالتزان  ,وقد تحقق في العمل التكامل والتوافق في الدرجات  ,فحقق بذلك االنسجام اللوني .

تصميم رقم ()4

توظيف رقم ()4

الفكرة التصميمية رقم ( )5وتوظيفها :
التصميم مستوحى من شكل راقصة الباليه التي تنحى بثوب حريري رقيق له حس جمالي  ,فلقد قامت فكرة هذا التصميم
على هذا العنصر التشكيلي و إضافة ملمس على خلفيه التصميم عن طريق االستعانة بإمكانيات الحاسب اآللي  ,فكان له
أكبر األثر بالشعور بالتغير فى هذا العمل ,حيث تم توزيع العناصر التشكيلية والتعامل معها بأسلوب التجريد ,وقد أعطت
الظالل والتجسيم شكل من البروز للتصميم .
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تصميم رقم ()5

يناير 2022

توظيف رقم ()5

الفكرة التصميمية رقم ( )6وتوظيفها :
إعتمدت فكرة التصميم على شكل راقصتين باليه تؤديان حركة أثناء العرض وبإستخدام إمكانيات الحاسب االلى تم عمل
معالجة للخطوط  ,وتميزت هذه الفكرة بتواجد خطوط حادة مع خطوط طوليه وعرضيه  ,فأحدثت تأكيد على إرتباط األشكال
باألرضيه والتى أوجدت تقسيمات وفراغات صغيره فى العمل الفني لكى تساعد على وضوح وإظهار العناصر الحركيه مما
أكسبت العمل الفنى شيئا من الدينامكية والحيوية  .وقد تم توزيع األلوان بنظام يوحى بالثبات واإلنسجام اللونى حيث تم
توزيعها بطريقه متوازيه .

تصميم رقم ()6
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الفكرة التصميمية رقم ( )7وتوظيفها :
التصميم مستوحى من شكل راقصة باليه تمسك بيدها شريطة من القماش تلتف حولها حيث تم استخدام الشكل كعنصر
تشكيلي للتصميم بإستخدام المعالجة بالحاسب اآللي بتجريد الشكل فنتج عنه التصميم بشكل مبسط للعنصر األساسي .واعتمد
التصميم على الخطوط المنحنية بصورة حلزونية مع استخدام بعض المساحات اللونية إلعطاء إحساس باالستقرار والثبات
 ,كما أعطت الخطوط المنحنية ملمس المرونة والنعومة وبالتالي أعطى نوعا من االنسجام والترابط بين الوحدات والتناغم
واالنسجام داخل العمل الفني .

تصميم رقم ()7

توظيف رقم ()7

النتائج :
توصلت الباحثة بعد اإلنتهاء من دراستها إلى عدة نتائج وتوصيات كاالتى:
 -1التغيرالملموس فى وضع الشكل يعطي إحساسا مزودجا بالحركة الداخلية والخارجية إلى جانب تحقيق توازن المتماثل.
 -2الحركات المتنوعة لراقصى الباليه لها قيمة تشكيلية أضافت رؤية جديدة للعمل الفنى فى مجال أقمشة الفتيات المعاصرة
 -3اإلستعانة ببعض برامج الحاسب تكسب األعمال الفنية الكثير من العالمات التشكيلية واللونية والقيم الجمالية التى يسهل
التواصل معها فى مجال تصميم طباعة أفمشة الفتيات المعاصرة.
 -4من خالل دراسة أسس فن الباليه إتضح لنا أنها تمتلك قيمة جمالية قائمة على أسس وعناصر محددة وأنها قابله للتشكيل
مما ساع د فى إستخدامها كعنصر تشكيلى  ,وإستحداث تصميمات مبتكرة تجمع بين الفن التشكيلى وفن الباليه .
 -5دراسة وتحليل أعمال الفنانين المعاصرين والمتأثرين بفن الباليه " الفن الحركى " يعد فكرة جديرة بأن تتضمنها أبحاث
ودراسات فنون تصميم طباعة المنسوجات عامة ومجال تصميم وطباعة أقمشة الفتيات المعاصرة خاصة  ,فهى مجال
خصب للمزيد من الدراسة .
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التوصيات :
توصى الدارسة باالتى :
 -1التوسع فى إستخدام التكنولجيا الحديثة بهدف إبراز صيغ وحلول جديدة ومتنوعة لعملية التصميم .
 -2فتح افاق جديدة لتذوق الفنون البصرية على أسس حديثة ومفاهيم مطورة .
 -3توصى الباحثة بزيادة األبحاث العلمية فى مجال تصميم أقمشة الفتيات المعاصره بهدف الوصول إلى التميز واإلرتقاء
بمستوى أداء مصمم طباعة المنسوجات المصرى وزيادة قدرته التنافسية محليا ودوليا
 -4التعريف بالفنون التى تعتمد على الحركة بشكل ع ام وفن البالية بشكل خاص وتقديمة إلى المجتمع وإلى النخبة من
الفنانين على إختالف تخصاصتهم وذلك لخلق افاق جديده لعمليه التصميم تخدم مجال طباعة المنسوجات .
 -5اإلهتمام بوسائل التنفيذ والتكنولوجيا الحديثة والتى تعتبر عنصرا أساسيا فى صياغة القيمة الفنية للطباعة النسجىية حيث
اليمكن فصلها عن عناصر اإلبداع إلخراج المنتج التطبيقى المطلوب .
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