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Abstract   Keywords 

ة   یتفق فن الكوالج مع مفھوم الحداثة وما بعد الحداثة باعتباره مجموعة من التجلیات والممارسات الفنی
ة  تدعى رؤی ة تس امین فكری دالالت ومض المتنوعة التى تنطوى على العدید من القیم البصریة المحملة ب

ى وعلى ،وقراءة جدیدة للعمل الفنى ورة عل ل ث ھ یمث ذه إال ان ھولة تنفی والج وس الرغم من بساطة فن الك
ا  دیة لھ دلت بقص ل تب األسالیب الكالسیكیة فى الفن التشكیلي وان العبثیة التى اتبعت فى ممارستھ من قب
ع  رات المجتم ع متغی ات م واد والتقنی تخدام الم ى اس ة ال ھ الحاج وازن فی مون تت ا مض ة ولھ ة فكری دالل

ھ وتسارع احد ر عن الیب للتعبی ن أفضل األس ث ع ع والبح یم الواق ادة تقی ى إع انین ال ى الفن ا دع اثھ، مم
الة  ث رس ھ لبع ات لتطبیق الیب والتقنی ن األس د م ار العدی ى ابتك ك ال ى، وأدى ذل ل الفن وتجسیده فى العم

  كوالج.أیدیولوجیة تفسر ما انطوت علیھ من وسائط وخامات مختلفة فى تشكیل العمل الفنى بأسلوب ال
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نھایتھ) والكوالج المصرى واالستفادة بما یحتویھ من القیم الجمالیة والبصریة النتاج تصمیمات -منتصفھ
  لح ألقمشة مكمالت مالبس السیدات.طباعیة عصریة تص
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:Introduction  
اط إ میم نش ن التص زء م ة وج وان الثقاف ن أل ون م داعى ول ب

ھ نتیجة مباشرة  ع، ألن التراث اإلنسانى، ومقیاس إزدھار اى مجتم
إلحساس المصمم وتفاعلھ بكل جوانب الحیاة،لذا یتخذ طابعا متمیزا 
و معبرا عن ثقافة المصمم والمجتمع النابع منھ. كما أنھ لغة عالمیة 

ب  دث والتخاط ة التح ن لغ ة ع ل اھمی ھ ال تق ھ مفردات نھم ل ال م فك
ى  مم ف دھا المص ارة یقص ى او اش الة او معن ل رس ة لتوص الخاص
ع او  ول المجتم واء ح ا س مون م ن مض ر ع ھ لیعب ف منتجات مختل

  الكون او الطبیعیة.
الم  ھده الع ذى ش ة ال وفى ظل التقدم العلمى والثورة التكنولوجی
ل  ى ك ر عل ر مباش ھ أث ان ل ذى ك رین وال رن العش ة الق ع بدای م
المجاالت خاصة مجال الفن فاصبح بمثابة حقال لممارسة كل ما ھو 
ة  افات الحدیث م واإلكتش أثیر العل ع لت ن یخض وم الف د مفھ د ونج جدی
ا  ر منھ األلوان فیظھ وء ب ة الض فمثال نجد العلماء یبحثون فى عالق
ات  ذاھب والحرك المذھب التأثیرى وتنتشر أضوائھ بسرعة الى الم

دة  ة الفنیة فظھر منھا ع ل التكعیبی دة مث ة جدی دارس فنی ذاھب وم م
دارس  ا م ایطلق علیھ ا او م والتعبیریة والدادیة والسریالیة وغیرھ
ة  ة تقلیدی ة وجمالی الیب فنی ى أس د عل ت تعتم ى ظل دیث الت الفن الح

  محددة حتى الستینات من القرن العشرین.
ل  ة مث طة الفنی ة األنش ونتیجة الثورة العلمیة الھائلة تحولت كاف

م ال ویر  –رس ة  –التص ى لغ ة وھ ون رقمی ى فن یقى ....ال الموس
داع  ى اإلب مم ف ة المص ى فرص دت عل ى أك الى الت ر الح العص
دم  ھا التق دة فرض كیلیة جدی واإلبتكار فى ضوء مفاھیم فنیة وقیم تش
وجى  ر التكنول العلمى التكنولوجى وتأثر اإلبداع التشكیلي بھذا الفك

ة ودور اإلدراك ال الرؤی ع مج ب اإلدراك  واتس ى جان ى ال المعرف
  الحسى والبصرى للمصمم.

ن الكوالج  ا م ھ  نوع ى طیات باعتباره أسلوب وشكل وتقنیة یحمل ف
د  ا ،ویع ى عصر التكنولوجی ة ف دركات العلمی ع الم ق م الجمال یتف

ة  اس بالحیوی افھ لالحس ن إض ھ م ا یحقق میم وم دة للتص إضافة جدی
می طح التص ل الس اد والنشاط والحركة ، وتحوی ائى األبع ن ثن مى م

ن  بح م أثیرات بصریة ، واص ھ ت تج عن ا ین اد ، مم الى ثالثى األبع
الضرورى أن تقوم التصمیمات الطباعیة بإشباع الجانب البصرى، 

  فضال عن القدرة على ارضاء مستخدمى األزیاء ومكمالتھا.
میمات  ى التص والج ف ن الك تفادة م رورى اإلس ن الض ان م ذا ك ل

د الطباعیة ألقمشة  مكمالت مالبس السیدات ،ولتحقیق ذلك كان الب
ى  ات الت یة والخام ات األساس ة والتقنی الیب الفنی ة االس ن دراس م
دیث  ن الح دارس الف والج بم ن الك ة لف ات الفنی ى اللوح رت ف ظھ
س  ر وأس الیب عناص ك األس م تل ن أھ رى وم والج المص والك

اع ، إت دة ، إیق ب ، وح فافیة ، تراك رار ، ش ن تك میم م زان التص
.....باإلضافة الى عنصر اللون بما یحققھ من قیم تشكیلیة من تباین 

  وتوافق وتكامل بین العناصر وبعضھا البعض. 
Statement of the problem 

  تكمن مشكلة البحث فى التساؤل التالى:
  كیف یمكن االستفادة من القیم الجمالیة والبصریة لفن الكوالج

دیث والكوالج المصرى بالتحلیل والتجریب بمدارس الفن الح
یدات  س الس الت مالب ة مكم لح ألقمش میمات تص اج تص إلنت

  وبتقنیات طباعیة حدیثة؟     تعكس روح العصر
Significance 

  ى والج ف ن الك ة والبصریة لف طرح رؤیة جدیدة للقیم الجمالی
تفادة منھ ى مدارس الفن الحدیث والكوالج المصرى لإلس ا ف

 مجال تصمیم طباعة المنسوجات.
  ة میمات طباعی اج تص دة إلنت اق جدی تح أف ى ف اھمة ف المس

ة  ة الحدیث ات الطباعی ألقمشة مكمالت مالبس السیدات بالتقنی
 تمتاز بالثراء الفنى والتقنى.

  دة ة جدی ة تكاملی ة علمی افة دراس ة بإض ة العربی راء المكتب اث



166 Experimentation on collage in the design of printed Ladies Clothes Appurtenances   
 

International Design Journal, Volume 11, Issue 1January 2021 
 

ى ین ف ى للمتخصص ع علم ة مرج ون بمثاب ال  لتك ذا المج ھ
ال طباعة  ى مج ى ف ي والتطبیق لتعمیق الوعى بالفكر التجریب
س  الت مالب ة مكم ال أقمش ة ومج فة عام وجات بص المنس
ن  دارس الف دة لم السیدات بصفة خاصة من خالل مداخل جدی

 الحدیث (الكوالج)
Objectives:   

 د والج بم ن الك دیث عمل دراسة فنیة تحلیلیة لف ن الح ارس الف
 والكوالج المصرى.

  دات یاغة وح ادة ص رة بإع ة معاص میمات طباعی ار تص ابتك
دارس  والج بم وعناصر تشكیلیة فنیة من خالل تطبیق فن الك
ى  والج الرقم لوب الك رى بأس والج المص دیث والك ن الح الف

 لالستفادة منھا فى تصمیم أقمشة مكمالت مالبس السیدات.
 م ن التص ة م ذ مجموع س تنفی الت مالب ة مكم یمات ألقمش

 السیدات بإستخدام تقنیات طباعیة حدیثة ومناسبھ.
Hypothesis 
  والج ن الك تخدام ف ین إس ة ب ة إیجابی ة ذات دالل ود عالق وج

 وتصمیم أقمشة مكمالت مالبس السیدات. 
  ق ى تحقی اھم ف ن ان یس ة یمك إستخدام تقنیات طباعیة حدیث

 ة أقمشة مكمالت مالبس السیدات. تصمیم طباع
Methodology 

  ى في التحلیل نھج الوص ال الم ض االعم اول بع الل تن ن خ : م
والج  دیث والك ن الح دارس الف ى م الكوالج ف ذة ب ة المنف الفنی

  المصرى بالوصف والتحلیل الفنى.
 :(ي ي (التطبیق نھج التجریب ھ الم د علی اول تعتم ى تن ة ف الدراس

ة  میمات الطباعی ى التص ي ف اري والتجریب ب االبتك الجان
 وتطبیقھا بإستخدام تقنیات طباعیة حدیثة.

Delimitations  
 حدود البحث الزمانیة : 

o فن الكوالج منذ القرن العشرین وحتى األن  
o  عام 35-20الفئة العمریة المستھدفة الشابات من 

 ث المكان دود البح ة:ح س ی الت مالب ة مكم ى أقمش ق عل التطبی
 . السیدات بجمھوریة مصر العربیة

Terminology 
مصطلح كوالج من الفعل كولر ) : Collageفن الكوالج (

"coller"  بمعنى یلصق وفى اإلنجلیزیة یمكن استخدام الكلمة
كفعل وتعنى تثبیت ورق او أشیاء على سطح ثنائى 

ھو تصمیم أو صورة تتكون من لصق مختلف  ،فالكوالجاألبعاد
الخامات مثل الورق والجرائد والمطبوعات والصور الفوتوغرافیة 
والقماش والخیوط ..... على سطح مستوي،وقد یتكون شكل او 
عمل فني ثالثي األبعاد احیانا یطلق علیھ الریلیف أو تكوینات أو 

ألف ویتداخل أسمبالج ومصطلح الكوالج یشیر الى التقنیة التى یت
  42Lambertiفیھا الخامات المختلفة مع االجزاء الملونة(

p.2007.( ) مكمالت مالبس السیداتWomen Acessories(: 
ویقصد بھا إضافات اوقطع تضاف لتحسین وتجمیل المالبس 
فتظھر اكثر رونقا وجماال متأثرة بعدة عوامل أھمھا الفكرة العامة 

    وتصمیمھا. ة منھا ووظیفتھالمودیل المكمل والخامة المصنوع
لِ  ر واألداء :)Analysis (التحلی و التفكی ى نم اعد عل لوك یس س

ة  ب الجمالی الل عرض الجوان اإلبتكارى والطالقة التشكیلیة من خ
  للموضوع والحلول المتعددة لھ. 

ب( د  ):Experimentationالتجری ى ق اط الفن الیب النش د أس أح
ا یكون فى مجموعة التخطیطات التى تس ى بحث بق إنجاز العمل الفن

  عن جوانب تشكیلیة مختلفة او إبداعیة جدیدة.
 Theoretical Framework 

 :فن الكوالج فى مدارس الفن الحدیث  

ة  ھ بكاف ة وإرتباط افات التكنولوجی والى اإلكتش م وت ور العل ع تط م
ن  ریة م ھ البص ا تألیفات ى بانورام ن ف یما الف اة والس االت الحی مج
والج  ن الك ب ف ى جان ر ال ى األن ظھ منتصف القرن العشرین وحت
دیو  وتر والفی والخامات أشكال من الفنون تعتمد على معطیات الكبی
والوسائط واستخدامات الھلیوجرام (اللیزر) وما تحتم علیھ االنتقال 

ون البصریة  Plastic Artsبالتسمیھ من الفنون التشكیلیة  ى الفن ال
Visual Arts ة وھو مص ى الرؤی طلح یرتبط بالفن الذى یعتمد عل

ى  المنظور الخط ة ك ریة العلمی د البص ى القواع ا عل د ایض ویعتم
ل درج وتقاب ن ت ھ م ا فی وین وم وائى والتل ف  والھ (عفی

ى یم 318ص .2006البھنس راءة وتقی ى ق دور األول ف ون ال ) ویك
والجى دورا  یط الك ائص الوس العمل الفنى للبصر حیث تلعب خص

ى إ ا ف میمات ھام ویر التص ى تط ذلك ف ریة ك ون البص داع الفن ب
ب  ل الخش واد مث ض الم ون وإن بع ذه الفن ة بھ الیب الخاص واألس
ا  ة وغیرھ باغ الملون اج والحجر واألص د والزج تیك والجل والبالس
ون  داع لفن اج واإلب كلھا ذات إمكانات فریدة خاصة تؤثر على اإلنت

البصریة التى یرید بصریة ویحمل معھا الوسیط الكوالجى الرسالة 
  أن یوصلھا المصمم.  

ة فن الكوالج  وم الحداث ع مفھ ق م ى تتف ھو احد الفنون البصریة الت
ة المتنوعة  ات الفنی وما بعد الحداثة بإعتباره مجموعة من الممارس
ة ذات دالالت  ریة والجمالی یم البص ن الق د م ى العدی ة عل المحتوی

ریة  راءة بص ة وق تدعى رؤی ة تس امین فكری ل ومض دة  للعم جدی
رى  مون فك وھر ومض ن ج كل ع ة الش الل لغ ن خ ر م ى، لیعب الفن
یحدد جمالیات البناء التصمیمى للعمل الفنى المنفذ بالكوالج وتحدد 
كلة  واد والعناصر المش ار الم أھمیة الكوالج اعتبارات تتعلق بإختی
ات  ى العالق افة ال یة باإلض ریة اساس ات بص ا مكون ھ بإعتبارھ ل

طح اللوحة والعملیات الم نظمة والمحددة لھذه اإلختیارات على مس
كوسیلة للتعبیر عن كم النھائى من االفكار والمضامین سواء ذاتیة، 

      سیاسیة،ثقافیة أو اجتماعیة.  
ن  بدأ فن الكوالج بممارسات ضاربة فى القدم سبقت ظھوره فى الف
یحى  ى والتوض رض التزین ى الغ ا عل ر دوره فیھ كیلي  اقتص التش

ھ  لنص ذكارات اال ان شعرى مصاحب او لعمل بطاقات التھئنة والت
ل  مل ك ائعة تش ة ش ة یدوی ھ عملی من المدھش كیفیة تطوره من كون
دیم  ى تق ا ال طح م ى مس من اللصق والتجمیع لمختلف العناصر عل
ین  ا ب ن م ى الف العدید من االسالیب الفنیة كحلول تشكیلیة متنوعة ف

اقص واال ة بصریة التمزیق والتجزئة والتن ب ورؤی افة والتركی ض
      غیر مألوفة.

ریة  یم البص اھیم الق اف مف ب واكتش ة التجری الل ممارس ن خ م
ام  ق 1912والجمالیة من جدید،ومع بدایة ع ذ ح والج یأخ دأ الك م ب

ى  و ف ابلو بیكاس راك وب ورج ب ن ج ال م تخدامھ ك دما اس دیره عن تق
ى الف ر ف كل كبی والج بش ر الك اتھم وأث وماتھم ولوح دیث رس ن الح

ن  دارس الف ن م ا م لدرجة تبنى فنانى الدادا والسیریالیة لھ، وغیرھ
ة  ھ العالی الحدیث حتى عصرنا ھذا نظرا لطبیعتھ المتنوعة ومرونت
م او  ى العل واء ف ویالت السریعة س ع التح وقدرتھ على التواصل م
یاء واألدوات  ین االش اھد وب ین المش افة ب ر المس ھ یعب الفن حیث ان

الواقع الیومیة ال ا ب د عالقتھ تى تمت إضافتھا الى سطح اللوحة فیعی
  ولكن فى مدلول جدید.

رن  ة الق ى بدای ة ف ورة الفكری فالكوالج یعتبر رد فعل مستمد من الث
یم  ى تحط ة ف ن رمزی ھ م ا تمثل العشرین التى بدت معقدة وعبثیة بم
اذب  افر والتج ا التن وھدم األشیاء بھدف إلباسھا ھویة جدیدة یبرزھ

درك اال بین  ث ال ت لى بحی العناصر التى تنجرف عن معناھا األص
  فى السیاق الذى یجمعھا. 

ات  ام بالخام داعى واالھتم ارى االب الفكر االبتك والج ب رتبط الك ی
ریة  كیلیة والبص ر التش ارھم العناص الیب بإعتب ات واالس والتقنی
ین  ات ب الل العالق ن خ ان م وغھا الفن ى یص ل الفن یة للعم األساس

كال د أو  األش میم دون قی یم التص س وق ق أس ات لتحقی والخام
  اإلنحصار فى قالب فني معین. 

  خامات الكوالج  
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بھ  طحة وش تخدامات مس ن اس ة م كالھ المختلف والج وأش ن الك ف
دتمجسمة إرتبطت بتطور ظھور الخامات التى  ر  اعتم كل كبی بش

على توظیف خامة الورق لما تمتاز بھ من خواص تشكیلیة تنوعت 
ین اس تخدام ب یمھ او اس كیلھ لتجس طحھ او تش ورة مس تخدامھ بص

  وتنقسم خامات الكوالج الى :،التأثیر الناتج عن تمزقھ

  
  یوضح خامات الكوالج) 1رسم توضیحى (

o : اد ة األبع ات ثنائی ل خام ورق مث حف وال ات الص قصاص
س  د لملم ورق المقل یقیة وال ة الموس ات النوت ون وقصاص المل

ام وورق الكو ب والرخ ینة(الخش  Lambertiتش
2007.p245دایا جائر وورق الھ ب الس ات عل  ) وقصاص

م  والمخطوطات األثریة الم الفح ت وأق وان الزی ب أل ى جان ال
   والصبغات والصور الفوتوغرافیة. والحبر والطباشیر

o اد ة األبع نعخامات ثالثی اھزة الص ات الج  Ready( : كالخام
Made Objectsا األ امیر وبقای وط والمس ل الخی ة ) مث قمش

ار  وم وإط اج وورق األلمونی ع الزج ب وقط ى الخش والكراس
ة ة الھوائی یاء  العجل ات واالش اعات والنفای زاء الس وأج

ن  مة المستھلكة م فیح المھش ب الص ة وعل ع األقمشة البالی قط
راص  وب واق ة حب الت المعدنی ة والعم الك المعدنی واألس

ة ادوائی ات ... وغیرھ ة فراش ن اجنح ویة م ات العض  والمخلف
 واألفالم والشعر. وورق شجر واجزاء نباتیة وأعشاب 

وفیھا یتم الدمج بین الخامات الثنائیة والثالثیة  خامات مركبة:
  األبعاد.
 :فن الكوالج فى مدارس الفن الحدیث 

تم تصنیف مدارس الفن الحدیث تبعا لفتراتھا فى القرن العشرین 
  ):2فى الرسم التوضیحى (

  
  دارس الفن الحدیثیوضح م) 2رسم توضیحى (

  ھذا باإلضافة الى فن الكوالج فى الفن المصرى المعاصر
  أوال:فن الكوالج فى بدایة القرن العشرین:

یما  دة والس ة جدی ن مرحل ى الف رأ عل رین ط رن العش ة الق ع بدای م
والج  الیب والك لط األس ى وتس كل الزخرف ن الش د ع بح یبتع أص

التراث والتاریخ ونادى  الكالسیكیة ورفض التقالید الراسخة وأعباء
ة البصریة  بأھمیة التجدید والتجریب وإعادة النظر فى مفھوم القیم
ى  ة ف یة والفنی ة والسیاس رات األجتماعی ة المتغی ن طبیع ر ع لتعب

  المجتمع. 
  م):1914-1902الكوالج فى المدرسة التكعیبیة(

دأت  ة ب ة فنی ة حرك ة 1902التكعیبی زال الطبیع ى أخت ت ال م دع
ادة تح یةوإع كال ھندس ى أش ورة ال زاء الص ل أج د لی (ھانى محم

د ل منھا )166. ص2016فری ة مراح ى ثالث ورت ال ة تط التكعیبی
ة ( اء Synthetic Cubism 1912-1914التركیبی ذى ج م) ال

وز  ى رم اھد ال ئ مش ل ش رجم ك ھ تت ا وفی د مراحلھ والج كأح الك
ریة  ا أو بص یس أنعكاس ع ول ا للواق یئا موازی ن ش ل الف ذلك تجع وب

  .)105ص . 2008صویر لھ(صبرى عبد الغنىت
دع  و ابت ابلو بكاس یق)عام ب لوب الكوالج(التلص ھ  م1912اس بلوحت

   Life Still"طبیعة صامتة مع خیزران 
With Bambo  ن ة م ة قطع ة الزیتی ى اللوح اف ال ث أض " حی

ذب  زران لیج بكات الخی بھ ش میم یش وع بتص القماش المشمع المطب
اش المل وقاألنتباة الى القم ى ،وص ة ف ھ المختلف والج بتقنیات نجد الك

و ابلو بكاس ان ب ن الفن ل م ة لك ال الفنی  Picasso Pablo(األعم
راك (م)،و1973- 1881 ورج ب ان ج  Breque Georgesالفن
ان ،وم)1882-1973 ري( الفن وان ج -Juan Gris 1887خ
 ))2،()1ومن أمثلة كوالج التكعیبیة شكل (، .. وغیرھمم)....1927

)ompinterest.c،)www.moma.org( . 

  
  م       1913كوالج الورق وألوان الجواش -بیكاسو) 1شكل (

  
  م1914 والج الورق وطباشیر والفحمك -) خوان جري2شكل (

  األسالیب والتقنیات المتبعة فى تطبیق الكوالج بالتكعیبیة:
  أسلوب الكوالج التقلیدي المعروف بإسمPaper Coll  ائم الق

 . على الورق بأنواعھ
  ال االلوان وإدخ ھ ب وم علی ورق المرس المزج بالكوالج بین ال

 الحروف والرسم بالفحم والطباشیر.

 اھم ممیزات كوالج التكعیبیة:
  كال ع االش ة بتجمی ر مألوف ة غی ع بطریق یاغة الواق ادة ص إع

طحة ا  التجریدیة والمواد المس ددة الزوای ة متع ورة تحلیلی بص
فال یستطیع التفرقة بین  والمحاور لتعطى خداع لعین المشاھد

   الحقیقي واإلیھامى.

http://www.moma.org(
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  رائح ة ش ى ھیئ الكوالج عل ذة ب ة المنف ال الفنی ض االعم بع
ح  ام واض ا واھتم ین العناصر وظاللھ ة ب ا دینامیكی طولیة بھ

 بالتفاصیل والبناء الھندسى والمیل الى التسطیح .
  الل حقق كوالج التكعیبیة خداع المشاھد بصریا ونفسیا من خ

تخدموا وجود خ ثال اس امة بھیئة جدیدة غیر ھیئتھا الحقیقیة فم
ة  ل قطع ذب العق ة تج ة زجاج ى ھیئ دة عل ن ورق الجری م

كل  ذا یش دة والزجاجة وھ ین ورق الجری للتفكیر فى العالقة ب
د  بح ال یوج ذى أص الم ال غرابة وبالتالى یرمز الى غرابة الع

د ھ مؤك ھ أن ال عن ئ یق ا ،)Lamberti  2007 p333( ش كم
ت ة أس ائل لفظی ال رس واء إلرس د س ات الجرائ خدموا قصاص

ون  د یك میم وق ات التص ى جمالی دخل ف كل ی اھد أو كش للمش
ا  دیم للسببین معا كم ى تق قھا عل ال الحروف ولص اعد إدخ س

حیل خداعیة وبصریة من خالل خلق حیز خداعى یفصل بین 
 .المساحات والعناصر ویبرز الحروف

 الكوالج ذة ب ات المنف زت اللوح ى  تمی دت عل یاغات اعتم بص
ار  ة  باألفك اءت محمل ل فج ام والكت وع األحج التركیب مع تن
لوب  وقوة التأثیر الوجدانى والرمزیة المزدوجة للشكل واألس
ن  ر ع وفلسفة اإلیحاء الشكلى فمثال استخدم الجیتار فى التعبی

 جسد المرأة وغیرھا. 
  م):1920-1909الكوالج فى المدرسة المستقبلیة (

ت ا امتأسس تقبلیة ع وجى 1909لمس دم التكنول ت بالتق م وأھتم
) 171ص .  2016ھانى محمد فریدومعطیات الحیاة العصریة(

ا  تفادة بم ة وسرعة واالس ة وطاق ن أالت وحرك ة م والدینامیكی
ل  دة مث ات جدی ات وخام ن تقنی ة م ناعة الحدیث ھ الص قدمت

 ،والفن فى المستقبلیة قائم على األرتجالالتصویر الفوتوغرافى
  .والعفویة واألھتمام بالجانب الجمالى الفلسفي

ن و  ل م ة لك ال الفنی ى األعم ة ف ھ المختلف والج بتقنیات د الك نج
یفیرینى(  و س ان جین م) Ginno Severini 1883-1966الفن
اال(  اكومو ب ان جی  م)Giacomo Balla1871-1958والفن
ارا ارلو ك ان ك  -Carlo Carra 1881( والفن

رھم م)1966 كل و،.....وغی تقبلیة ش والج المس ة ك ن أمثل م
)3()،4.( )Pontus Hulten 1992.p237,163.(  

  
كوالج -جینو سیفیرینى  )3شكل (

م                    1915مع ألوان الزیت 

 
كوالج  -) جیاكومو باال4شكل (

  م1918ورق ملون 
  األسالیب والتقنیات المتبعة فى تطبیق الكوالج بالمستقبلیة:

 ورق استمرار كوال ھ ال اف إلی اد المض ائى األبع ج الورق الثن
 .الملون وااللوان والحروف والكلمات

  استخدم طریقة الشكل الظلى (السلویتSilhouette(  ویقصد
ود  ون األس ون الل بھ قص الورق بلون واحد الذى عادة ما یك

 .لعمل بورتریھ بطریقة یدویة
 اھم ممیزات كوالج المستقبلیة:

 ل ك تحلی ك األش ب وتفكی ى التركی اء عل ا بن ادة ترتیبھ ال وإع
رار  ة بتك راز الحرك زاء وإب اء أج ار وإخف رى إلظھ البص
وان  احات واألل وط والمس داخالت الخط ات وت القصاص

       .   بصیاغة تحلیلیة تدفع المشاھد الى داخل العمل الفنى
 تخدام  التأثر داخلھا بإس كال وت ل األش ى تحلی ة ف ر التكعیبی بفك

ویر الفوت الل التص ن خ ة م ل الحرك جیل مراح وغرافى لتس
وان  كال واألل وتر األش زة وت وط المھت كال الخط دو األش فتب

  متدافعة بإستمرار باحثھ عن البعد الرابع.
  ن ة ع ا دالالت لفظی ى بھ ات الت روف والكلم اول الح تن

 موضوع العمل الفنى.
  م):1921-1916الكوالج فى المدرسة الدادیة(

ل المدرسة الدادیة ظھرت بع رد فع ى ك د الحرب العالمیة األول
لألوضاع السائدة فى أوروبا فدعت الى التخلص من كل ما ھو 
ارة  ن والحض ن الف خریة م د، والس رف أو تقالی ن ع ائد م س
ذ وال  ائل التنفی وا بوس م یھتم ة فل مت بالعبثی واتس
ة  ال الفنی ى األعم ة ف بالموضوع،ونجد الكوالج بتقنیاتھ المختلف

ر ان كی ن الفن ل م فیترز(لك -Kurt   Schwitters1887ت ش
ان1948 یل م)،والفن امب ( مارس  Marcel Duchampدوش
ا( 1887-1968 یس بیكابی ان فرانس  Francisم)،والفن

Picabia 1879-1953 )مان ان  راؤول ھاوس م)،والفن
Raoul Hausman  1886-1971 وخ ا ھ ة حن م) ،والفنان

)Hannah Hoch 1889-1978 )انز أرب ان ھ م) ،والفن
Hans Arp 1887-1966، رھم ة م).....وغی ن أمثلت وم

  (pinterest.com) ).6،()5شكل(

  
كوالج  -ھانز أرب) 5شكل (

الورق والقماش 
  م1915انتاج

  
- راؤؤول ھوسمان )6شكل (

كوالج الفوتومونتاج 
  م1920الساخر

  األسالیب والتقنیات المتبعة فى تطبیق الكوالج بالدادیة:
 كوالج الورق التقلیدي  
 وال مبالجك ع او  (Assemblage) ج االس ن التجمی أو ف

اد  ى االبع ف ثالث ى التكثی د عل اد یعتم ى االبع والج الثالث الك
ىللخامات غیر فنیة سواء طبیعیة او مصنعة  طحات  عل المس

وین م او تل ز دون رس و یجھ نع  وھ اھزة الص ات الج للخام
Ready Made Objects)(  

 لوب وال Mix Media أس لوب الك ین أس دمج ب ورقى ال ج ال
اد ة االبع ات الثالثی ارز بالخام اد والب انى االبع  الث

(www.collage.org)  .  
  اج ة الفوتومونت ور  (Photomontage) تقنی بالص

ة  زاء الفوتوغرافی ة ألج ور الفوتوغرافی ص الص الل ق ن خ م
ا ا وتفردھ ات  ولصقھا متراكبة لتحقیق عالقة لھا تمیزھ وكتاب

 ن ورسوم.  مطبوعة وعناوین من الصحف وألوا
 اھم ممیزات كوالج الدادیة:

 ور ة الص اج الفوتوغرافی ى الفوتومونت تخدمة ف تمل  المس تش
ة ة ومزدوج انى خفی ى مع ل دالالت  عل ع وتحم د الواق تجس

والسخریة من المجتمع سیاسیة كإظھار مساؤى النظام الحاكم 
مالى  ة والرأس ور األل ام بظھ وه واألھتم ھا مش اء بعض ج

متضاد یعبر عن الثورة والغضب على إلحداث تأثیر بصري 
 من یقییم ویحلل األعمال الفنیة بمقاییس ومعاییر مزیفة.

  ین زاوج ب ة للت ور الفوتوعرافی اج للص تخدموا الفوتومونت أس
ث  ذكر والمؤن وان أو الم ان والحی ة أو األنس ان واألل اإلنس
وا  ا اھتم ى كم ف سیاس ن موق ر ع ریة تعب ات بص كمتناقض

وموقفھا فى المجتمع خصوصا  ودورھا أةبالمر أھتماما كبیرا
وز  موقفھا السلبى فى الحیاة السیاسیة بعض الرم تعانة ب باإلس

 .التى تعبر عن أقتصار الدور السیاسى على الرجل

http://www.collage.org)
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  ة د البرجوازی و ض ا ھ ل م ص ك ات بق ى المادی دةتخط  الجدی
الیب  ا بأس سواء كان شعارات أو إعالنات أو صور وتجمعیھ

الوتقنیات جدیدة بعیدا  ن ال ر ع ى معب و شخص  عن كل ما ھ
 فن.
 ة أثروا بالتكعیبی ث  ت ى حی لوب الھندس ث االس ن حی تم  قص

قت  ة ولص وان مبھج تطیالت ذات أل ات ومس كال مربع االش
ر وائى للتعبی ب العش لوب التركی ذات  بأس ن ال ار أن ع بإعتب

ن  ر ع یلة للتعبی ق ووس ن المنط زء م وائیة ج دفة والعش الص
 .الفن

  م):1929-1914ة السریالیة(فى المدرس الكوالج 
م وعرفت على 1914السریالیة حركة فنیة بدأت مالمحھا عام  

أنھا حركة سیكولوجیة شكلت مالمحھا أبحاث "سیجموند 
، والجمع بین الخروج ودعت فنانیھا الى تحریر الالوعى،فروید"

على حدود المنطق وبین نزعات العقل الباطن للكشف عن خبایا 
شف النقاب عن العالم الغامض فى حیاة النفس،وتقوم على ك

.  2006محسن محمد عطیة( االنسان وصیاغتھ فى صورة مرئیة
   ). 124ص

لجأ فنانى السریالیة الى الكوالج بإعتباره أسلوب فنى لھ رؤیة 
بصریة تولیفیة تحول المعتاد التقلیدي الى الغریب من العناصر 

ونجد الكوالج ، والتكوینات غیر المنطقیة وتحفز الخیال والحلم
الفنان ماكس إرنست  بتقنیاتھ المختلفة فى األعمال الفنیة لكل من

)Max Ernst 1891-1976(والفنان م، )جوان میروJean 
Miro 1893-1983(م) والفنان رینیھ ماجریت،Rene 

Magritte  1898-1976 (سلفادور دالىم)،والفنانSalvador 
Dali 1904-1989كوالج السریالیة  م)....وغیرھم، ومن أمثلة
  ).8)،(7شكل(

  
 -ماكس إرنست )7شكل (

كوالج الورق واأللوان 
  م1924

  
كوالج -) جوان میرو8شكل (

  م1920قصاصات الورق 

  األسالیب والتقنیات المتبعة فى تطبیق الكوالج بالسریالیة:
 الكوالج التقلیدي مع الوان الزیت  
 نع اھزة الص ات الج مبالج للخام  Ready Madeاألس

Objects). ( 
  ارز ف الب لوب الریلی ة (Rilef) أس ات ثالثی تخدام الخام باس

ق  ى عم ع لیعط ارجى المرتف ار الخ ى اإلط ل ف اد تتمث األبع
  ویبرز الموضوع.

  اھزة ات الج دي والخام والج التقلی لوب الك ین أس زج ب الم
  )  (Ready Made Objectsالصنع 

 الفوتومونتاج للصور الفوتوغرافیة (Photomontage)   
 اج أ لوب الفروت كل (Frottageس خ الش ا نس ق علیھ ) ویطل

ب أو  ل الخش س مث ا ملم ات لھ تخدام خام تم بإس مة وی بالبص
ورقة الشجر وبالحك بقلم رصاص أو قطعة فحم نحصل على 

ى  بصمة وملمس الكوالج عل ل ب ى تنق ورق الت الخامة على ال
 سطح اللوحة.

 اھم ممیزات كوالج السریالیة:
  أثروا ة فت امتة) بالتكعیبی ة الص ى (الطبیع الھم األول ى أعم

فدمجوا الكوالج الورق وألوان الزیت جاءت فى ھیئة طبقات 

 وراء بعضھا البعض لتحقیق العمق والتجسیم .
  اءت تقن فج ر م كل غی ة بش الھم الفنی ض أعم ذت بع نف

 التصمیمات والرسوم أشبھ بالرسوم البدائبة. 
  ھ عب مع لوب یص والج بأس م والك ین الرس وا ب د جمع تحدی

اھد  دمة المش داع وص ومة لخ ن المرس قة م زاء الملص األج
 وعدم األعتماد على أسلوب فنى واحد.

  ة األلوان الزیتی كال ب م األش ى رس د ف تخدموا التجری اس
ن أوراق  وضربات فرشاة قویة، مضیفا أجزاء كبیرة كاملة م

  الجرائد تشغل مساحة كبیرة من العمل ولون فوقھا. 
 ری ب التش ن كت ور م ص ص الت ق وم المج ة ورس ح القدیم

واعادة ترتیبھا بطریقة مختلفة لتؤلف أشكال خیالیة فمزج بین 
 اإلنسان والحیوان والطیور فى جسم واحد.  

  كال ل األش داع بصرى تنق جاءت بعض األعمال الفنیة بھا خ
ودة ات  الموج الل المطبوع ن خ ة م ى اللوح ع ال ى الواق ف

اھد وإ داع المش ة لخ ور الفوتوغرافی ذه والص ھ أن ھ یھام
ً األشكال حقیقة وثالثیة األبعاد ولیست رسوم  ثتائیة األبعاد. ا

  حتى االن)-1940الكوالج فى المدرسة التعبیریة التجریدیة (
ى  ا ف ى أمریك ة ف ة فنی ة كحرك ة التجریدی ظھرت المدرسة التعبیری
األربعینیات من القرن العشرین، إستخدم فنانوھا اللوحات الضخمة 

ا فوا علیھ ى  وأض ز ال لوب یرم ى أس اة ف زارة بالفرش وان بغ األل
كل ون والش الل الل ن خ الم م فاء والس ھ ،الص والج بتقنیات ونجد الك

ن ل م ة لك ال الفنی ى األعم ة ف ون  المختلف ان جاكس الفن
وك( رت Pollock Jackson 1912-1956بول ان روب ) ،والفن

ل( ى Motherwell Robert 1915-1991ماذروی ة ل م)، والفنان
ر( والج Krasner  Lee 1984-1908كرازن ة ك ن أمثل م) ، وم

  (pinterest.com) ).10)،(9التعبیریة التجریدیة شكل(

                                                       
- جاكسون بولوك) 9شكل (

السلویت بألوان  كوالج
م                1949زیتیة

  
 –لى كرازنر )10شكل (

                                    م1955لوحات ممزقة 

ة  والج بالتعبیری ق الك ى تطبی ة ف ات المتبع الیب والتقنی األس
  التجریدیة:

  اسلوب الكوالج التقلیدى مع تقطیر االلوان فى اسلوب كوالج
  الشكل الظلى أو السلویت.

  الجمع بین الكوالج الورقى والخامات الثالثیة االبعاد(Mix 
Media) 

 دی والج ال ى  (Decollage) كوالجك تخدمھا ف تھر اس اش
ات أو  ق إعالن ا تلص ات وفیھ ة واإلعالن قات التجاری الملص
ك  ن تل زع اجزاء م م تن بعض ث ھا ال صور طبقات فوق بعض
كال  ة الش ب مختلف اطع واجزاء بنس ن مق الطبقات للكشف ع

ات( ذه الطبق فل ھ ة أس  Karl Ruhrberg 2005مختلف
p329 سابقة.) وفن التمزیق العمال فنیة 

 اھم ممیزات كوالج التعبیریة التجریدیة:  
  د كى لیبع تأثر بفكر التكعیبیة ونظریات فروید وتجربة كاندنس

ام  ة دون األھتم ة الفردی ة المزاجی عن الواقع ویعبر عن الحال
 بإسلوب أو صیغة محددة محررا الفن من قیوده القدیمة.

  اللوحة یمتاز باإلندماج والوحدة بین قصاصات الورق ونسیج
تویین  ى المس ة عل درة الذھنی ارة الق ق إث ا یحق میم مم والتص
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ل  ق العم ل عم اھد داخ راق المش ى وإغ وعى والالوع ال
 الدینامیكى بأدائھ الخیالى.   

 ونى ر الل ة التقطی تخدموا تقنی تخدام  اس ى اس د عل ذى یعتم ال
ة  طح اللوح ى س ون عل ر الل ارة لنث ت بالقط وان الزی أل

تم ا ا ان ی ود ھن كل والمقص ى الش ة وعل ى الخلیف ر عل لتقطی
أثیر  اعف الت المقصوصة من ورق ذات لون واحد ایضا لتض
والتناغم بینھم إلقحام المشاھد فى متاھة نفسیة وتحقیق صیغة 
رئیین  أثیرین م الل ت ن خ كال م متناغمة بین المضمون واألش
افة  ة المض كال الموجب أثیر األش ورق (ت ات ال بقصاص

  ة).   واألشكال السالبة المفرغ
  راغ حقق كوالج التعبیریة تناغم لوني وعالقات متزنة فى الف

ة ( اة الیومی رات الحی ف لخب  Mary Ann Cawsووص
2003 p56 .( 

  ة ات فنی وا لوح ابقة أحی ة س من خالل فن التمزیق العمال فنی
ادة  ة بإع ارب الحدیث ع التج ھ م رى ومزج كل تعبی ة بش قدیم

ن  ة تدویره وترتیبھ مضافة الیھا أجزاء م ال حدیث ض أعم بع
وى  ر ینط دع ومبتك لوب مب ل بأس اغم العم ى تن للمحافظة عل

 على جمالیات ال غنى عنھا فى تجربة العمل الذاتى.
  ثانیا:الكوالج فى منتصف القرن العشرین:

ل  أكد كوالج منتصف القرن العشرین على مفھوم االستبدال الكام
ا وقی ً قیمتھ دركا واد م ع الم ى واق وم ال ع المرس ات للواق ة الخام م

درك  تج م الطبیعیة وما تثیره من مشاعر تحاكى الحیاة الیومیة لین
رة  ة فت ى بدای ع، ف ن الواق ة بفكر ال ینفصل ع بصرى عالى القیم

رن العشرین ظھرت ات  منتصف الق الیب والتقنی ن األس د م العدی
مائھم  درج أس م تن ى ل الخاصة بالكوالج على ید بعض الفنانین الت
ع  ا تتب ا ولكنھ ت مدرسة بعینھ فى أسلوب تناولھم لفن الكوالج تح

ان نھم الفن والرش( فترة منتصف القرن العشرین م رى ك  Jiriجی
Kolar  1914-2002 ار ى إبتك ل ف ھ الفض ع الی ذى یرج م) ال

د روالج العدی لوب ال ل أس والج مث واع الك ن أن د   Rollageم أح
ة  یم الحركی رى والق داع البص رة الخ ت فك ى تبن الیب الت األس

نفس  خة ل ن نس ر م ص أكث ث یق ة حی ور فوتوغرافی تخدام ص باس
ب  نفس الترتی ق ب اویة وتلص الصورة الى شرائح أو مربعات متس

د  ن بع ر م ا أكث ا لھ ورة وكأنھ دد الص لوب فتم وأس
روالج ق  Prollageالب ن طری تم ع روالج وی ویر ال ن تط اتج ع ن

إستخدم صورتین أو أكثر وقصھم الى شرائح متساویة مع الحفاظ 
ور  اقى الص ھ ب ق علی طح تلص ل الس ص تمث خة دون ق ى نس عل
ً أو  ا ا طولی ق أم بان تلص ا قض ورة یعلوھ أن الص المقصوصة وك

ً و والجعرضیا لوب االنترك تم  Intercollageاس اخر ی لوب س أس
ورة با دھما ص ون أح د تك ورتین ق ستخدام السلویت للدمج بین ص

ور  ا ص ة أو كالھم ورة فوتوغرافی رى ص ومة واالخ مرس
فوتوغرافیة او رسمتین عن طریق قص حدود الشكل أو العنصر 

رى  ورة أخ ة ص ى خلفی قھا عل ة ولص لوب الخارجی واس
ن  Confrontageالكونفرونتاج اج وف ین الفوتومونت ى المزج ب ھ

ل  ات (Glitch Artالخل ر بیان ق تعی ن طری دث ع ل یح الخل
ة زة األلكترونی تخدام اجھ كلھا باس ورة وش ور الص ص الص ) بق

الفوتوغرافیة الى مربعات او شرائح متساویة ویمكن استخدم اكثر 
ریا  اع بص ى إیق د تعط ل الواح ى العم ة ف ورة فوتوغرافی ن ص م

ق وتتم  Chiasamagواسلوب التشیازماج جدیدا مجموعة  بتمزی
كال م ات ذات أش ى قصاص ات ال ة اللغ ب مختلف وص لكت ن النص

طح  ین الس وع ب ذى تن طح ال وق الس ة ف قھا بكثاف م لص اویة ث متس
ون  عریة ذات ل ائد ش ا قص كل منھ اد فش ى االبع اوى وثالث المتس

د  اتمحای والج الطبق ق  Schichten Collage  وك ن طری ع
ادة بد أداة ح ا ب ات وتمزیقھ ة كطبق دس االوراق المطبوع ة تك رج

..وغیرھم ومثال على عمیقة فتظھر حواف الطبقات بألوان مختلفة
ك  كل(ذل اتیس() ،13)،(12)،(11ش رى م ان ھن  Henriوالفن

Matisse 1869-1954كل  )م والج الش لوب ك ر أس ذى ابتك ال
ھ  والمرادف لتقنیة السلویت Paper Cut Outالمفرغ  ص فی وتق

یةمن ویة او ھندس ت عض واء كان ر س كال والعناص أوراق  األش
ى  ق عل ین باللص لوب مع ت بأس م تثی ام ث وان واالحج ة االل مختلف

  ).14خلفیات ملونة ومقصوصة شكل رقم (

  
    م1966 بأسلوب البروالج كوالج-كوالرش) 11شكل (

  م1968إنتركوالج الصور المطبوعة -جیرى كوالرش )12شكل (

  
 تشیازماج الصوركوالج   -) جیرى كوالرش13شكل (

  
 م1947كوالج االشكال المفرغة-ماتیس) 14شكل (

  
كوالج الخامات المتنوعة  -روبرت روشنبرج) 15شكل (

  م1955
  

  م1962دیكوباج -میمو رتیال  )16شكل(
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  حتى األن):-1950الكوالج فى فن البوب (
بدأ ھذا الفن من خمسینیات القرن العشرین وسمى بفن الشعب أو 

أھتم بالتركیز على النزعة اإلستھالكیة  Popular Art فن العامة
الفن التجارى )،و166ص 2006 محسن محمد عطیة(والمادیة

لھزلیة،یمتاز ھذا الفن باأللوان الصارخة واإلعالنات والصور ا
ونجد الكوالج واللون األسود فى تحدید األشكال وعناصر الصورة،

الفنان روبرت  بتقنیاتھ المختلفة فى األعمال الفنیة لكل من
)،والفنان ریتشارد Robert Rauschenberg  1925 (روشنبرج
 م)،والفنان میمو رتیالRichard Hamilton 1922 ھاملتون(

Mimo Rotella) 1918-2006وغیرھم ،ومن أمثلة كوالج )م ...
. 2011(محسن محمد عطیة  ).16)،(15فن البوب شكل(

  )134ص
  األسالیب والتقنیات المتبعة فى تطبیق الكوالج بفن البوب:

 ج االسمبالجكوال (Assemblage)   للخامات الجاھزة وبقایا
  األشیاء والمخلفات األستھالكیة 

  الفوتومونتاجPhotomontage) (  
 المزدوج  الدیكوالجDouble Decollage) (  

  اھم ممیزات كوالج فن البوب:
  یاء ة وأش تھلكات التجاری اھزة والمس ات الج تعانة الخام اإلس

ة غی تخدمھا بطریق م أس ة ت اة واقعی ید الحی ة لتجس ر واقعی
 اإلجتماعیة والبیئیة بطرق موضوعیة ونفسیة.

  یاء اد واألش ائي األبع ون الثن طح المل ین الس ارة ب وا بمھ تنقل
لوب  الل أس ن خ نھم م ل بی ة الفواص اد وإزال ة األبع الثالثی

ب  (Assemblage)التجمیع  ى تركی ر العناصر ف ث تظھ حی
 ).(Reliefیشبھ النحت البارز 

 یل لجاؤا ألس ة لیكرروا تفاص لوب الطباعة بالشاشة الحریری
 معینة على مسطحات واسعة .

  استخدموا أسالیب تقترب من مونتاج الملصقات والتصمیمات
ن  ة م ور الفوتوغرافی اخرة للص ة س یاغة فنی ى ص ة ف الدعائی
یاغة  ادة ص ور وإع ف المنظ ر وتحری ویھ العناص الل تش خ

ف  تعكس وتص یریالیة ل ات س ى مبالغ ور ف ى الص دم ف التق
ة  تھالكى بطریق المجتمع والعادات السلوكیة فى المجتمع االس

  ھجائیة.
  الل ن خ ات م ة والرغب ار المكبوت الم واالفك ن االح عبروا ع

ات  ة المنتج ات وأغلف الم واالعالن ور االف والج ص ك
 والمطبوعات الشعبیة. 
  :حتى األن):-1955الكوالج فى الفن البصرى (

یرجع الى منتصف القرن Op Art أول ظھور للفن البصري
العشرین على ید جوزیف البرز األ انھ لم یلقى أھتماما حتى فترة 
السیتنات،ومن أھم رواد الفن البصرى والذى استخدم الكوالج فى 

 Victor  Vasarely 1908 (أعمالھ الفنیة الفنان فكتور فازاریللي
 )www.postershop.com)(18)،(17) كما فى شكل (1997 -

قوم على التالعب بالخطوط واالشكال وااللوان وبالرغم من وھو ی
ثبات العناصرمثل الكوالج البارز المنفذ بإسلوب الریلیف للحصول 
على أشكال بارزة وغائرة وتحقیق الظل والنور ویحدث ایضا من 
خالل التالعب بالورق مستفیدا بخواصھ العدیدة من ثبات ومرونة 

مستقیم أو بارز بھ تنیات وحواف وامكانیة تشكیلھ فیستخدم بشكل 
  ).Amy Demosey 2002 p230تخدع العین وتشكل بعدا ثالث(

  األسالیب والتقنیات المتبعة فى تطبیق الكوالج بالفن البصرى:
  ).Cut Out( أسلوب الشكل المفرغ

  اھم ممیزات كوالج الفن البصرى:
  داث ى إلح دي الھندس ن التجری ات الف قام على أستثمار معطی

الل إلت ن خ ى م ل الفن ى العم اھد ف ام المش ة واقح اس الرؤی ب
ا ا مع ا وعالقاتھ ب بھ كال والتالع ویر األش ب  أو تح التالع

وض  رى والغم داع البص ا بالخ ق إحساس األلوان لخل ب
   .والتناقض لدى المشاھد

  ببة ق مس ة والعم رتبط بالحرك یكشف عن متغیرات بصریة ت

كال واأل وط واألش ریة للخط زازات البص د االھت وان لتول ل
تمرة( ة مس ة دینامیكی  Amy Demosey 2002حرك

p231 .(  
  ھ ت فی ة لعب ة إدراكی الل عملی ن خ رى م ق بص افة عم أض

ادة" ة الح ارجى Hard Edgeالحاف ط الخ وح الخ " (اى وض
ق  والج دورا لتعمی لوب الك ق أس ى منط كل) ف ؤطر للش الم
ى  دل ف ر ویع ذى یتفاعل ویغی اھد ال ین المش إحساس ذبذبة ع

  رات البصریة للعمل وفقا لزویة رؤیتھ.التأثی
  ى االستفادة من مدرسة الباوھاوس ونتائج نظریة الجشتالت ف

ب  دیل والتركی الل التب ن خ توظیف طاقة األشكال واأللوان م
 والتنظیم سعیا وراء خدع حركیة.

    ثالثا:الكوالج فى نھایة القرن العشرین: 
حتى  –لقرن العشرین الكوالج فى الفن المعاصر (مابعد الستینات ا

  األن):
ظھر مصطلح المعاصر فى النصف الثانى من القرن العشرین التى 

تغیرت فیھ مجاالت الحیاة والسیما الفن الذى تأثر بالحیاة الحدیثة 
والتطور السریع والثورة الصناعیة والحروب واألزمات،ونجد 

وشون لفنان سیسل تالكوالج بتقنیاتھ المختلفة فى األعمال الفنیة ل
)Cecil Touchon   1956(م،)والفنان روبرت كشنرKushner 
 Robert  1949(م، ) والفنانة جینى تلیادوروسJenny 

Taliadoros 1968(م، )والفنانة میریم شابیروMiriam 
Schabiro 1923-2015(الفنانة كاراو،م )ووكرKara Walker 

ل ، ومن أمثلة كوالج الفن المعاصر شك).... وغیرھم  م1969
)19)،(20.(   

  
 –فازاریللي)17شكل (

كوالج الورق األبیض 
  على خلفیة غامقة

 –فازاریللى )18شكل (
ورق وحبر أسلوب الریلیف 

  م1964

  
مریم )  19شكل (

كوالج قصاصات -شابیرو
            االقمشة 

 -) كارا ووكر20شكل (
كوالج الورق بأسلوب الشكل 

  م1994 الظلى

  المتبعة فى تطبیق الكوالج بالفن المعاصر: األسالیب والتقنیات
  أسلوب التجمیعAssemblage)  ( 
 أسلوب الكوالج  المفرغ باالستنسل(Papper Cut Out)  
  الكوالج بأسلوب الشكل الظلى(Silhouette) 
  الفوتومونتاج مع الورق المفرغ وااللوان والحبر 
  ى والج الرقم تخدام (Digital Collageالك مل اس )  یش

 )Photoshopائط التكنولوجیة وبرامج الكمبیوتر مثل (الوس
س Illustratorو( أثیرات والمالم ن الت د م افة العدی ) إلض

http://www.postershop.com(
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كال  ى االش والمزج بین التقلیدي والحدیث كما یمكن التغییر ف
 .وااللوان واالحجام الى جانب عملیات الحذف واإلضافة

  اھم ما یمیز كوالج الفن المعاصر:
 الیب وتق ل استحداث أس طح العم راء س افتھا إلث تم إض ات ی نی

ة(  ة الطباعة بالشاشة الحریری ل تقنی دال Silk Screenمث ) ب
  من القص واللصق. 

  ات ى الثمانین ق ف ة للمنط ة منافی ة غریب والج بطریق ذ الك نف
واقعى  ل ال ین التمثی زج ب ى الم ا ال د فنانیھ عینات فعم والتس

ومبتذلة تدل والتمثیل الخیالى للطبیعة وإستخدام صور غریبة 
ة دون  اج والطباع م والمونت ع الرس ا م رد ومزجھ ى التم عل

 التقید بإتجاة فنى أو أسلوب محدد.  
  دیم ات لتق إجزاء الملقص ب ب ى التالع درة عل ان الق اح للفن أت

أفضل النتائج وتحقیق اإلیقاع واألتزان بین الشكل واللون من 
ى  یة ف ات حس دیم جمالی ال جانب ومنافسة براعة األلة وتق كم

  األداء الفنى الیدوي بطریقة الكوالج.   
  ة استخدم الكوالج كھمزة الوصل بین الفنون التراثیة والحرفی

م" ة باس ال المعروف ى األعم دیث ف ن الح "  Femmage والف
ات النسجیة  ض الخام ع بع المكونة من قصاصات األقمشة م

 للجمع بین الشكل الزخرفى واألداء الممیز . 
 ورق االستنسل االستعانة بأسالی ر  (Stencil)ب تفریغ ال تظھ

فى بعض األعمال بأسالیب فنیة مختلفة  بدأ من السریالیة الى 
ق  ى لتحقی ان الشخص لوب الفن ع أس الفن المعاصر ممزوج م

 .بطریقة مجردة التوازن بین األشكال والفراغ
باإلضافة الى ماسبق سیتم تناول الكوالج المصرى الذى تزامن مع 

  مدارس الفن الحدیث.فترة كوالج 
  الكوالج المصرى:

تنوع الكوالج فى مصر بین الكوالج الورقى المسطح والكوالج 
، الكوالج المجسم بأسلوب یغلب علیھ الطابع التجریدي الھندسى

الفنان عمر النجدى  بتقنیاتھ المختلفة نجده فى األعمال الفنیة لكل
 ،منیر كنعان الذى استخدم رقائق الذھب فى بعض اللوحات والفنان

 ،والفنان عبد السالم عید،والفنان محمد عبلھ،والفنانة عفت ناجى
ومن أمثلة ،والفنان خالد حافظ.... وغیرھم ،والفنان حمدى خمیس

).( كتالوج متحف 24(،)23(،)22(،)21الكوالج المصرى شكل(
  )2017) (محمد عبلة 2002الفن الحدیث 

  
             م1979لحبر كوالج الورق وا –منیر كنعان ) 21شكل (

  
  كوالج الخامات المختلفة مع الورق - عفت ناجى )22شكل (

  :المصرى األسالیب والتقنیات المتبعة فى تطبیق الكوالج
  اد ة االبع ات الثالثی  Mixالجمع بین الكوالج الورقى والخام

Media)( 

 كوالج االسمبالجAssemblage)  ( 
 اء لوب الفسیفس  Collage Mosaicالكوالج بأسلوب یشبھ أس

ن : تم م ا  ت ھ او بقای ان نوع ا ك ورق ای زاء ال ص اج الل ق خ
بھ  ات تش ى لوح ول عل ً للحص دا غیرة ج ع ص االقمشة الى قط

  الفسیفساء بعد أن یتم التخطیط مسبقا للشكل النھائي
  اسلوب الشكل المفرغ (Paper Cut Out)  
 اسلوب الفوتومونتاج(Photomontage)   
  اسلوب الدیكوالج(Decollage)  
 الرقمى  الكوالجDigital Collage)( 

  
م               2015منفذ بأسلوبالسلویت–محمد عبلھ  )23شكل (

  
  م2002كوالج الصور الفوتوغرافیة - ) خالد حافظ24شكل (

  اھم ممیزات الكوالج المصرى :
  ریة ات البص كیلیة والجمالی ھ التش الورق وإمكانات ام ب االھتم

ف ا بختل ل علیھ ى نحص ة  الت ق وكرمش ن تمزی ات م العملی
وحذف، وتنوع مظھرھا السطحى بین األملس الناعم والخشن 

 (بتظلیل المتنوع).
  استخدام الصور الفوتوغرافیة كبناء مكمل الجزاء اللوحة مع

ة  یة وإجتماعی قاطات سیاس قصاصات الجرائد للتعبیر عن اس
 واضحة.

  لویت لوب الس تخدام أس د اس ة عن ات ملون افة قصاص إض
Slihouette .لكسر التضاد الناتج من األسود واألبیض 

  ى ین الماض ع ب ة للجم ة والرقمی ا الحدیث تخدام التكنولوجی اس
أثیرات  افة ت ات وإض إجراء معالج تقبل ب ر والمس والحاض
عبیة أو  دات ش المیة ووح وط اس ل خط ة مث عصریة او تراثی

 ووحدات من الطبیعة.
 ن وال ین الف لة ب دود الفاص ل الح والج یزی وال الك رف مح ح

الخردة مثل الصفیح والمناخل والقیاقیب واألبلكاش المحروق 
ة ذات  ع فنی ى قط اطف... ال یج المق ة ونس ذ المتھالك والنواف

 إمكانیات تعبیریة مؤثرة.
  ائر راز الغ تخدمة إلب ات المس ین الخام این ب ام بالتب االھتم

ف  ین مختل المزج ب ور ب ل والن ى الظ ول عل ارز والحص والب
 الم الفحم والورق.األلوان وأق

  ن ة فم یة عالی ة ھندس ا دق الكوالج بھ ذة ب بعض االعمال المنف
احات  ین المس ات ب اطع والعالق ب والتق ات التراك خالل عملی

ث  یة (المثل كال ھندس ذ اش ى تأخ ع  –الت تطیل) –المرب المس
ة  ة حركی ھ دینامیكی رى ب دى بص لوب تجری ى اس ل عل نحص

 وبعد ثالث.
  ثانیا:األطار التطبیقى:

 ن ا دارس الف لدراسة التحلیلیة الفنیة لبعض لوحات كوالج م
  الحدیث:

) لوحات كنماذج لكوالج مدارس الفن الحدیث 7تم إختیار سبع(
وتحلیلھم فنیا الى تحلیل خطي إلستفادة من مفردات وعناصر 

العمل الفنى إلبتكار تصمیمات طباعیة تصلح ألقمشة مكمالت 
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  للحصول على الدرجات اللونیة بنسبھا.   palettegeneratorعانة ببرنامج وتحلیل لونى باإلست مالبس السیدات 
  ) یوضح الوحدات الفنیة المستلھمة من لوحات كوالج الفن الحدیث:3الجدول رقم (

  التحلیل اللونى  العناصر المستلھمة من اللوحة  لوحات كوالج الفن الحدیث

  
  ) للفنان راؤؤول ھوسمان6شكل (

 

  
  

 

  
  ماكس إرنستللفنان  )7شكل (

 

  
  العناصر المستلھمة من اللوحة

  

  
  جوان میروللفنان  )8شكل (

 
  

  العناصر المستلھمة من اللوحة

  
  ھنرى ماتیس للفنان) 14شكل (

 
  

  العناصر المستلھمة من اللوحة  
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  مریم شابیرو للفنان)19شكل رقم (

 

  
  العناصر المستلھمة من اللوحة

 
  للفنانة عفت ناجى) 22شكل (

 

  
  العناصر المستلھمة من اللوحة

  محمد عبلھللفنان  )23شكل رقم (
   

  العناصر المستلھمة من اللوحة

  :تصمیم أقمشة مكمالت مالبس السیدات  
مكمالت المالبس ھى قطع تصاحب المالبس الرئیسیة تزید من 

تطلب جمالھا ورونقھا اذا اضیفت بأسلوب متمیز وانیق حیث ت
الى التى ترجع أصلھا  تصمیماتھا مھارة خاصة وترتبط بالموضة

 الكلمة تطورت ثم" التى تعني "الطریقة" modusالكلمة الالتینیة "
 اإلنجلیزیة إلى ودخلت "Façon" كلمة إلى الفرنسى المجتمع فى
"Fashion"  وھو مصطلح عام للطراز أو االسلوب المتغیر بشكل

" جاءت الموضة بمعني webster" فى قاموس وبستر مستمر و
االسلوب او مجموعة األسالیب والنماذج السائدة او المقبولة فى 

او التزینات الشخصیة التى وجدت او اتبعت خالل فترة محددة  المالبس
وتزید من جمال المالبس وان  من الزمن او فصل من فصول السنة

  كانت ثانویة
  وتنقسم انواع المكمالت الى:

 لة "ثابتة": وھو جزء من الملبس نفسھ ال یمكن مكمالت متص
االستغناء عنھ اى یضاف الى القطعة الملبسیة أثناء صناعتھا 
رى  ة اخ ن خام ون م د یك ا وق ن حیكاتھ اء م د االنتھ او بع
ھ  ات المحاك اور والیاق وال واألس ل األك ة مث كال مختلف وباش

 واألشرطة المتصلة والتطریز الیدوى واألزرار وغیرھا.
 ال د مكم بس بع ى المل اف ال ة": یض ر ثابت لة "غی ت منفص

ن  نع م س  ویص ن المالب االنتھاء من تصنیعھ ویمكن خلعھ ع
ن  كیل م د التش افة بع ع المض ى القط ل ف خامات مختلفة ویتمث
ة  د واألحذی ب الی ى وحقائ ة وحل اور واالحزم وال واألس األك

 واإلیشاربات وأغطیة الرأس.    
لیست مجرد كلمة وھى  بالموضة وبما بأنھا تفاصیل سحریة ترتبط

ولكنھا مجال وتطبیق یقوم على علم ودراسة، وتغیرھا ما ھو اإل 
مؤشر حیوي یدل على التغیرات اإلجتماعیة داخل المجتمع وقد 

تطورت تبعا للتقدم الصناعى لتصبح الموضة صناعة متمیزة 
وتتمیز بالتغییر  ،مرتكزة على العلم والتكنولوجیا الى جانب الفن

لحركة المستمرة تبعا لروح العصر الذى نعیش فیھ وما یمیزه وا
وال تشتمل على المالبس فقط بل تحوى ،من صفات وخصائص

مكمالت المالبس والحلى،  العدید من الصناعات المساعدة مثل
والوحدات ،Materialsلھا اتجاھات تشمل الخامات و

Patternsاأللوان ،و Colors،ومفردات التصمیم 
Vocabulary Design ). www.fashion-er.com(  

  ة ة المعدنی ة الطباع ة بتقنی تطبیق بعض التصمیمات الطباعی
 والطباعة الرقمیة:

أسالیب وطرق طباعة المنسوجات مختلفة ومتعددة تطورت منذ 
ظھور طرق الطباعة الیدویة وصوال الى أحدث الطرق 

http://www.fashion-er.com(
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بس التكنولوجیة ومن أحدثھا وأكثرھا مالئمة ألقمشة مكمالت مال
والطباعة  Metallic)   (Printingالسیدات:الطباعة المعدنیة 

   (Digital Printing). الرقمیة
 : )Printing  Metallic(تقنیة الطباعة المعدنیة 

طباعة الفضة والذھب المعدنى أحد تقنیات طباعة األلیاف 
المطبوعة  المنطقةوتستخدم فیھا األحبار المعدنیة وتتمیز بإبراز 

للون للزوجة أحبارھا،والطباعة المعدنیة ذات ألوان وبكثافة ا
) www.ankitaprinters.comمرحة ملموسة على اى نسیج (

وتتكون أحبارھا من مركبات رئیسیة ھى 
  )والتى تتكون من:Plastisolالبالستیزول(

مواد ملونة معدنیة فاللون المعدنى عبارة عن خلیط من جزئیات 
تلف نسبتھا تبعا للظل اللونى النحاس والزنك واأللمونیوم وتخ

فاللون الذھبى یتكون من خلط جزیئات النحاس والزنك  المطلوب،
فى حین ان األلمونیوم ھو األساس للدرجات الفضیة وتتحضر 
بالطحن الناعم لجزیئاتھا بعد خلطھا ثم تنقیتھا من الشوائب 

میكرون وفقا لنوع المنتج  15-3ویتراوح حجم جزیئاتھا مابین 
 ).  Edward Branigan 2009 p39-40ى(النھائ

راتنج سائل الذى یعمل كحامل للون وواقى لھ بعد المعالجة  
 ) .Curingالحراریة(
بین الجزیئات التى تم طحنھا وبین الراتنج السائل  فیتم خلط

واستخدامھا فى الطباعة الیدویة بالشابلونات مع األخذ باإلعتبار انھ 
دنیة تعكس قدرا اكبر من الضوء كلما زادت حجم الجزیئات المع

وبالتالى تحتاج الى شابلونات ذات شاشات حریریة اكثر نفاذیة 
حتى تنتقل الجزیئات بالتساوى على األقمشة، یفضل استخدام ھذا 

  النوع من الصبغات مع األقمشة الداكنة. 
ویتم تكوین عجینة الطباعة بالصبغات المعدنیة بالنسبة للكیلوجرام 

  كاألتى:
  رام صبغة (الجزیئات المعدنیة) ج 30

  جرام راتنج سائل  150
وھو مادة مثبتة  Binderباقى الكیلو نحتاج الى استخدام البیندر 

او الصقة تربط الصبغة بالقماش دون ان تغیر من ملمسھ او ظل 
لونھ كما انھ یعمل كمخفف یعطى عجینة الطباعة الكثافة 

 والرطوبة المطلوبة.       

  الطباعة: عملیةخطوات 
  تخضر الخامة المراد طباعتھا بشدھا على طاولة الطباعة 
  تخدام الشاشة ة بإس بغات المعدنی تطبیق التصمیم بعجینة الص

 الحریریة
 ترك القماش فى الھواء حتى یجف 
  الل تعرض ن خ اش م ى القم اجراء عملیة تثیبت الصبغة عل

 Steaming القماش للحرارة
    

معدنیة الخاصة بالجلد فى تنفیذ وسوف یتم استخدام الصبغات ال
 تصمیمات البحث.   

  :)Digital Printing(بالنفث الحبرى الطباعة الرقمیة
ظھرت فى ظل التقدم المستمر للتكنولوجیا فأصبحت تحوال تاریخیا 
فى عالم الطباعة الیوم سواء على المستوى المحلى أو الدولى 

اعى المحدود ساعدت ھذه الطریقة على حل مشكالت اإلنتاج الطب
  بواسطة بدائل عدیدة تواكب المفاھیم الحدیثة والموضة .

كما أتاحت اإلختبارات الكثیرة واإلمكانیات الدقیقة والحلول 
المنطقیة وغیر المنطقیة للمصمم مساحة ثریة لإلبتكار والتطویر 
حیث ان اإلمكانیات من استخدام الكمبیوتر كأداة او وسیط فنى فى 

من إمكانیة التعدیل والتغییر فى القیم الخطیة  التصمیم وما یمكن
واللونیة والتأثیرات الملمسیة السطحیة وسرعة التكرار والمستوى 
التكنولوجى الفنى العالى الجودة ثم نقل كل ھذا اإلبداع الى خامة 
الطباعة مباشرة دون وجود تشویھ فى كل مرحلة من مراحل 

  د.الطباعة مما یوفر الكثیر من الوقت والجھ
یبدأ بإعداد التصمیم من خالل برامج مراحل الطباعة الرقمیة : 

متخصصة للحاسب األلى تقوم بتحلیل البیانات الرقمیة الى ھیئة 
تصمیمیة على القماش مباشرة ویتم وضع اسطوانة القماش المراد 
طباعتھ حیث ان ھذه الطباعة مزودة بأسطوانتین أحدھما للف 

للف القماش بعد طباعتھ ویضبط القماش قبل طباعتھ واألخرى 
سیر القماش أوتوماتیكیا وھى ذات ضبط وتحكم عالى وتجرى 

مایسة عملیة الطباعة باستخدام بعض فصائل الصبغات النشطة (
  ).2000 فكرى

یمكن إیجاز أھم الخطوات التى تمر بھا عملیة الطباعة الرقمیة 
  فیمایلى: 

  
 Encad Digital Textile System 1500 TXالتى استخدم فیھا ماكینة الطباعة  میةیوضح مراحل الطباعة الرق) 3رسم توضیحى (

Printer  
وتم اختیار ھذه التقنیات النھا إقتصادیة لطباعة الكمیات  

القلیلة،وموفرة للوقت والجھد،الى جانب التصمیمات المنفذة غیر 
(مایسة  مكررة فھى تعد بمثابة تصمیم طباعى ذات القطعة الواحدة

  ). 2018ھند سعید-ھبة حسین-كرىف
 التصمیمیة المطبوعة: (التجربة الذاتیة للدارسة) التجارب 

تصمیمات) تصلح كأقمشة مكمالت مالبس 6تم تصمیم (عدد 
الطباعة السیدات المطبوعة بطرق الطباعة الحدیثة (سواء 

بأسلوب الكوالج الرقمى الن مع ) المعدنیة والطباعة الرقمیة
ى فى كافة مجاالت الحیاة حدث تقدم فى الفن التقدم التكنولوج

الوسائط التكنولوجیة والسیما فن الكوالج فاتسع لیشمل استخدام 
وبرامج متخصصة للحاسب االلى  مثل لربط الفكر االبداعى 

التى بالتكنولوجیا واستثمار امكاناتھ فى إثراء العملیة االبداعیة 
بین التقلیدي العدید من التأثیرات والمالمس ومزجت  أضافت

كما یمكن التغییر فى االشكال وااللوان واالحجام الى والحدیث 

وساھمت فى طرح صور ذات  جانب عملیات الحذف واإلضافة
رؤیة بصریة تبدو قریبة المظھر من الكوالج الحدیث عن طریق 

والفوتوكوالج فى ،  (Montage )توظیف أسالیب المونتاج 
وتر طرح مفاھیم جدیدة عن صیاغات تشكیلیة مبتكرة، والكمبی

وقدرتھ الفائقة فى طرح الحلول   (Digital Art)الفن الرقمى
السریعة والالزمة لبناء الصورة الكوالجیة تستخدم فى العدید 
الوسائل الدعائیة واإلعالنیة وأغلفة الكتب والقصص وغیرھا 

ومحاكاة االسالیب والتقنیات الیدویة الفرق بینھم فى عملیة القص 
صق تصبح عملیة افتراضیة معتمدة على عملیة االستبدال والل

واإلزاحة للون والشكل إلنتاج كوالج امتص أحدث التكنولولجیات 
  یتزاوج حسیا مع االسالیب التقلیدیة.

وعمل   (Photoshop)برنامج الفوتوشوب إستخداموتم ھنا 
مجموعة من المعالجات الفنیة ذات مجموعات لونیة وتأثیرات 

ل تجربة تصمیمیة من خالل االستفادة من وحدات متنوعة لك

http://www.ankitaprinters.com
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وعناصر تشكیلیة لبعض لوحات مدارس الفن الحدیث المنفذة 
 بالكوالج ودمجھا مع الحروف العربیة بأسلوب عصرى حدیث
 - ومختلف االشكال الھندسیة البسیطة (الخطوط بأنواعھا المتعددة

كبیر فى  الدائرة ) التى تكررت بشكل -المستطیل -المعین -المربع

معظم لوحات كوالج مدارس الفن الحدیث وفیما یلى عرض 
  للتصمیمات المطبوعة والتوظیف الخاص بھا:

  )1تصمیم رقم (

               
 أ)-1تصمیم (                                                                  )1تصمیم (

      
 منفذ بالطباعة الرقمیة المقترح قمیة                    التوظیفمنفذ بالطباعة الر المقترح التوظیف

)2تصمیم رقم (

                       
  أ)-2تصمیم (                  )                                                 2تصمیم (
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  التوظیف المقترح منفذ بالطباعة المعدنیة           امى      مستخدم فیھ البعد الثالث االیھب) -2تصمیم (

 )3تصمیم رقم (
  

                   
  أ)-3تصمیم (                                    )                                 3تصمیم (

   
  التوظیف المقترح منفذ بالطباعة المعدنیة               لثالث االیھامىمستخدم فیھ البعد ا ب)-3تصمیم (

 )4تصمیم رقم (
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  أ)-4تصمیم (                                           )                                 4تصمیم (

  
  فذ بالطباعة الرقمیةالتوظیف المقترح من

  
  التوظیف المقترح منفذ بالطباعة الرقمیة

  )5تصمیم رقم (

    
  أ)-5تصمیم (                                    )                                 5تصمیم (
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  التوظیف المقترح منفذ بالطباعة الرقمیة

  
  التوظیف المقترح منفذ بالطباعة الرقمیة

 )6رقم ( تصمیم

          
  أ)-6تصمیم (                         )                                 6تصمیم (

  
  التوظیف المقترح منفذ بالطباعة الرقمیة
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التوظیف المقترح منفذ بالطباعة الرقمیة                                

  توصل البحث الى:ث:نتائج البح
  رن ة الق فن كوالج مدارس الفن الحدیث(بدایة ومنتصف ونھای

كیلیة  یم التش ن الق ك م رى یمتل والج المص رین) والك العش
ن  د م د والعدی تلھام العدی ام الس در ھ ھ مص ة مایجعل والجمالی
وجات  میم طباعة المنس ال تص لح لمج میمیة تص االفكار التص

 السیدات خاصة.  عامة وتصمیم أقمشة مكمالت مالبس
 ) دارس 7الدراسة التحلیلیة الفنیة لسبعة والج م ) لوحات من ك

یم  م الق ى تفھ اعدت عل رى س والج المص دیث والك ن الح الف
ع  ى تطوی التشكیلیة واألسس البنائیة لھا،مما ساعد الدارسة عل

تة ( ار س ى ابتك دات ف ردات والوح ر والمف ك العناص ) 6تل
ا تجارب تصمیمیة ألقمشة مكمالت م یدات وتوظیفھ س الس الب

لتحمل سمات بصریة وجمالیة ووظیفیة وتتماشى مع اتجاھات 
 الموضة المعاصرة.

  ة إستخدام بعض برامج الكمبیوتر المتخصصة وتقنیات طباعی
مناسبة وحدیثة امكن إنتاج تصمیمات طباعیة ألقمشة مكمالت 
ال  رى مج ر وتث ا العص ب تكنولوجی یدات تواك س الس مالب

 جات.طباعة المنسو
 ة ة الرقمی ت التكنولوجی ویر  أتاح ب والتط ال للتجری المج

  وتطبیق كافة اسالیب الكوالج بسھولة ویسر.
Recommendations  : 

 راء ن  اج د م ة المزی میم أقمش ال تص تم بمج ى تھ وث الت البح
ادة  المنتج المصرى وزی اء ب یدات لالرتق س الس الت مالب مكم

 التنافسیة.القدرة 
  ع االستثمار الجاد لالمكانات التشكیلیة لفن الكوالج التى تخض

ة  دیة الفنی ى القص للتقنین وترتقى بھ من الفن غیر المدروس ال
 بھدف إثراء مجال التصمیم .

  ات الطباعة االھتمام بعقد الندوات التعریفیة التى تتعلق بالتقنی
 ة الحدیثة فى تنفیذ التصمیمات الطباعیة المبتكر

  الت اج مكم الل انت ن خ غیرة م ناعات الص ال للص تح المج ف
 ازیاء متكاملة.
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