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بيرا  في ك وقد القى إستحسانا   استمد فن األرت ديكو في بعضه من الفنون الفرعونية بجانب فنون أخرى،

ه ير، وعليالتصوالعديد من المجتمعات في مجاالت متعددة منها العمارة والصناعات التطبيقية وفنون الرسم و

الرسوم  فالمألفإن اإلستفادة من قيمه الفنية قد تساعد في تحقيق تصميمات جيدة في مجال تصميم الشخصيات 

 ت عامة  والمجتمع المصري خاصة. المتحركة، التى تستطيع أن تخترق عقل ووجدان المجتمعا

ي فساهم ينه أيعد فن الرسوم المتحركة فن وصناعة في ذات الوقت وله بالغ األثر على المجتمعات، حيث 

اريو ة والسينلممتعبنيان التركيبة الوجدانية للمجتمعات منذ الطفولة، حيث يرسخ من خالل الصورة التشكيلية ا

 ية والقيم المجتمعية في وجدان الشعوب. الشيق الكثير من المفاهيم التربو

ات منها لخلفيقد سبق أن تم إستخدام فن األرت ديكو فى العديد من األعمال سواء فى تصميم الشخصيات أو ا

ذا الطراز "، الذى تمييز باستخدام وحدات وألوان تعبر عن هPrinces and frogفيلم "األميرة والضفدع 

 بشكل فنى واضح.

محددة  معاييرالشخصيات فى الرسوم المتحركة هو عالم واسع المجال تمأله دراسات متعددة  وفقا  لفتصميم 

ركة الت والحإلنفعامثل علم التشريح الفنى والنسب المختلفة ودراسة الحالة النفسية والمتغيرات المتحكمة فى 

م ثخصية الل رسم مبدئى للشوالتعبير، وهو من أهم عناصر إنتاج أفالم للرسوم المتحركة، وتنتج من خ

شهد م للمترجمتها إلى شخصية واضحة مكتملة، ثم يندمج معها دور الخلفيات التى تؤكد على الفكر العا

 وترسيخ اإلحساس به.

فن  -تصميم شخصيات الرسوم المتحركة 

 -خلفيات الرسوم المتحركة -األرت ديكو

 بداعيةإلالعملية ا -القيم التشكيلية
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 Introduction :املقدمة

ن ممدة يعتبر فن األرت ديكو ينبوع لإلبداع والثقافة البصرية المست

ت صميمالذا فإن قيمه الفنية  تساعد في تحقيق تالحضارات القديمة ، 

م جيدة إذا ما تم اإلستلهام منه في مجال تصميم الشخصيات ألفال

د لعديالرسوم المتحركة ، لتحقيق األصالة فى التصميم كما ظهر فى ا

 من أفالم الرسوم المتحركة. 

ل جيامع زيادة أهيمة دور أفالم الرسوم المتحركة وتأثيرها على األ

ا ظة موثقافة المجتمع والقيم التربوية بشكل عام ، وجب علينا مالح

ر توفيليمكن االستلهام منه ليالئم حاجة المجتمع وهويته المصرية ، 

مشهد يناسب ثقافتنا وأفكارنا من خالل التمعن فى تصميم 

ط الشخصيات والخلفيات المستلهمة من فن األرت ديكو. لزيادة رب

 ل إخراج أقرب صورة واقيعة ألكثر عالمالمشاهد بالعمل من خال

 خيالى.

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

القى فن األرت ديكو القبول في المجتمعات الغربية عامة   -1

والمجتمع المصري خاصة  إلرتباط الطراز بالفن المصرى 

ون القديم خاصة فى مجاالت العمارة والصناعات التطبيقية وفن

في  افيالرسم والتصوير ، ولكن لم يتم اإلستفادة منه بالشكل الك

م المتحركة مجال تصميم شخصيات وخلفيات أفالم الرسو

 المعاصرة. 

يعتبر تصميم الشخصيات من أهم عناصر فيلم الرسوم  -2

ما لنا المتحركة ، والتي يجب أن نعطيها كبير اإلهتمام في إنتاج

 لها من أثر بالغ في جذب إنتباه المشاهد.

ة إننا فى حاجة إلنتاج أفالم رسوم متحركة ذات جودة تشكيلي -3

 د.ثقافى ذات فكر متجد عالية وشيقة ومغذى بصريا  تحمل تنوع

 Research Objectives البحث:ف اهدأ

 تحليل شخصيات أعمال الرسوم المتحركة المتأثرة بفن األرت -1

 ديكو لما اتسمت به من رؤى متنوعة.

محاولة فهم الجو العام للمشهد المبتكر فى أفالم الرسوم  -2

 ات.المتحركة المرتبطة بفن األرت ديكو من خالل تحليل الخلفي

 إلقاء الضوء على أهمية الربط بين الماضى والحاضر إلنتاج -3

 أعمال أصلية ذات فكر ورؤيه خاصة.

 Research Significance مية البحث:هأ

 الدراسة التحليلية للمشهد العام من شخصيات وخلفيات لبعض -1

 أفالم الرسوم المتحركة المستلهمة من فن األرت ديكو لنضع

 الفنى المعاصر.أيدينا على كيفية اإلستلهام 

إلقاء الضوء على أهمية اإلستفادة من المدارس والحركات  -2

لية أص الفنية السابقة مثل فن األرت ديكو إلبتكار حلول تشكيلية

 جديدة ومعاصرة.

 Research Hypothesis :البحث فرض

يفترض البحث أن هناك تأثير واضح لفن األرت ديكو على  -1

، لرسوم المتحركة خاصة  مختلف مجاالت الفنون عامة  ومجال ا

ولهذا هناك استمرارية فى اإلستلهام منه فى تصميم مشاهد 

األفالم سواء فى تصميم الشخصيات أو تصميم الخلفيات فى 

 وقتنا الحاضر.

ض يفترض البحث أن هناك أهمية كبيرة للدراسة التحليلية لبع -2

تى أفالم الرسوم المتحركة المستلهمة من فن األرت ديكو، وال

ى تعزز بدورها قيمة اإلبتكار ، من خالل وضع أيدينا علسوف 

 أساليب اإلستلهام الفنى.

 Research Methodology :منهج البحث

 يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي.
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 Delimitations :حدود البحث

 ى(  )الوقت الحال 21ـال 20ـدود زمنية: القرن الح

 Theoretical framework :النظري اإلطار

 :أفالم الرسوم المتحركة المتأثرة بفن األرت ديكو قديما  

ركة فالم الرسوم المتحأدراسة تحليلية لبعض شخصيات  1-1

 :المستلهمة من فن األرت ديكو

الرسوم  أفالمفي  األرت ديكوعلى أسلوب نركز هنا فى هذه النقطة 

رسوم  هو استوديو) "Fleischer Studiosفاليشر" ديووستل

 ماكس"على يد األخوين  م1929أمريكي تأسس عام متحركة 

 ديف فاليشر" ( وم1972 -م1883" )Max Fleischerاليشرف

Fleischer Dave( "1894م1979 -م ) رسوم  ورساموكالهما

فيلم  ة(، كما هو موجود فىأفالم أمريكي واومنتج وامتحركة ومخرج

 Betty Boop. (Dietz, 2019) "بيتى بوب

   شخصية "بيتى بوبBetty Boop "1933 :م 

حققت نجاح كبير، وكانت بمثابة  Betty Boopشخصية بيتى بوب 

م وحتى 1930نموذج معبر عن ثقافة فن األرت ديكو، بدأت من عام 

، ولكن أعيد اكتشافها الحق ا خالل السبعينياتم ثم اختفت، 1939

تزال تحظى بشعبية  الماضي، وال منحيث أصبحت شخصية بارزة 

كبيرة حتى يومنا هذا، ولديها ماليين المعجبين في جميع أنحاء 

م، 1930في عام  "ماكس وديف فاليشر"ابتكرها األخوان ، العالم

 "Myron "Grimمايرون "جريم" ناتويك من تصميم الفنان 

Natwick (1890م1990-م ) ورسام رسوم ى فنان أمريكوهو

األكثر شهرة في استوديوهات ، وكان متحركة ومخرج أفالم

 ".فاليشر"

من شكل الشخصية لم المصمم الهإست تنوعت األقاويل حول مصدر

 "Esther Jones إستر جونزالعديد من الفنانات بداية من الفنانة "

م بمدينة هارلم بأمريكا ولم يعرف عام وفاتها 1918التى ولدت عام 

ممثلة المغنية وأيضا  ال(. 1 سمراء البشرة )شكلجاز  ةمغنيوهى 

-مHelen Kane" (1904هيلين كين المشهورة " مريكيةاأل

دور ل خاصة فى شكل الشعر والسلوك العام للشخصية (م1966

 Dangerous Nanخطير نان ماكجرو "ال البطولة في فيلم

McGrew"  (2م )شكل1930في عام.  (Coletta)    

 
 (م 1918) " Esther Jones إستر جونزالفنانة " (1)شكل 

 
 (م1966-م1904) "Helen Kaneهيلين كين الفنانة "( 2)شكل 

عشرينيات القرن فنانات من من بيتى بوب استوحى مظهر كما 

، "Clara Bow م الممثلة األمريكية "كالرا باوالماضي، وأبرزه

 Margieمارجي هاينز " الذي تم إنشاؤه بواسطة بيتىمع صوت 

Hines" (3)شكل دمية األطفال كت اصووالذى كانت تقلد فيه أ .

 سندريال الفقيرة"كما استلهم المصمم شكل الشخصية فى فيلم 

Cinderella Poor من ديو "فاليشر" وم الخاص بإست1934" لعام

التى اشتهرت بتقديم " Mae Questel ماي كويستل"الممثلة 

 .(4)شكل ، بيتى بوب األصوات لشخصيات الرسوم المتحركة

 (Max Fleischer and Betty Boop, 2021) 

 
 "Clara Bow( الفنانة "كالرا باو 3)شكل 

 ةممثلة أمريكيم( 1965-م1905) 

 
  "Mae Questel ماي كويستلالفنانة " (4)شكل 

 ممثلة أمريكية م(1998 -م1908)

 شخصية بيتى بوب بفن األرت ديكو:فيما يلى توضيح لمدى تأثر 
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 )ج( )ب( )أ(

( صور )أ( ، )ب( ، )ج(  توضح مدى ارتباط شخصية بيتى بوب بفن األرت ديكو5)شكل 

(  مدى االرتباط البصرى بين شخصية بيتى 5كما نرى فى )شكل 

 )ب( وأعمال فنانين األرت ديكو شكل )أ(، )ج( ، فمثال  بوب شكل 

اء نرى وجه التشابه بينها وبين شكل )أ( وهى صورة لرائدة األزي

 منلبحر ل " بمالبسDelaunayونيا ديلوناي الفرنسية الروسية "س

م، من حيث تلخيص وضعية الجسم وتلخيص 1927تصميمها عام 

ى  ينها وبين شكل )ج( فالرأس ومالمح الوجه، كما نرى العالقة ب

" Gyula Batthyányجيوال باتياني "فنان لل "فريديريكالوحة "

 م( من حيث البساطة والليونة والحركة.1939-م1935)

 Dizzyفى بداية األمر فى هيئه كلبة تدعى  صممت الشخصية

Dishes مع دمجها بوجة كلب بودل فرنسي ممتلئ الجسم  وهو

سيطر على شكل الشخصية "، وHelen Kaneهيلين كين الممثلة "

استخدم األخوان هذا اإلتجاه الفنى  وأفعالها الجانب السيريالى،

إلقتناعهم بفكرة  أن الرسوم المتحركة وجدت للتعبير عن ما ال يمكن 

سرعان ما تحولت بيتي إلى (، ولكن 6)شكل تصويره فى الواقع 

 تحويل مع أصبحت أنثى بشرية بالكاملوبعد عام واحد فقط  إنسان

 األقراط.من  أذنيها الكبيرتين إلى طوق كبير

 (Annett, 2013, Dec)   

 
( اسكتشات توضيحية لمراحل تطور الشخصية6)شكل 

وتطور شكلها حسب مجموعة من األدوار بوب بيتي  شخصية لعبت

. الدور التى تلعبه وكانت المغامرة هى الصفة الدائمة للشخصيات

جريم ناتويك المصمم " عمل فني مبكر بواسطةفى بيتي ظهرت 

Grim Natwick " بارناكل بيل " فيلم من م1931عامBarnacle 

Bill" ،أحمر وعيون  ولونه بدون تجعيدر قصير تسريحة شعب

أكثر رشاقة في الحجم بالنسبة لكيفية  كانتو، كبيرتين نأذنيء وزرقا

ظهرت الشخصية  .(7نفسها )شكل ظهورها في الرسوم المتحركة 

فى فيلم كان من أهم هذه األدوار قصة خيالية ألمانية بأدوار أخرى، و

استوديو فليشر "بواسطة الذى أنتج " Snow-White بياض الثلج"

Fleischer Studios"  هنا الشخصية  ، وقد ظهرتم1933في عام

بعد تطويرها وتحولها لشكل بشرى تماما  برأس كبير وشعر أسود 

 (.8)شكلوأساور وأقراط ذهبية  وعيون زرقاء وفستان أحمر

 
جريم " المصمم بواسطة"بيتى بوب" عمل فني مبكر لـ ( 7)شكل 

 م1931عام  "GrimNatwickناتويك 

 
 Snow white لفيلم "بيتى بوب"  ( مشهد لشخصية8)شكل 

 م1933"يشراستوديو فالبياض الثلج "بواسطة "

تنوعت النسب المستخدمة فى تصميم الشخصية بشكل واضح كما 

 3( )أ(، )ب(، )ج( حيث تنوعت النسب ما بين 9 نرى فى )شكل

ة رؤوس للجسم كله بالنسبه للطول، كتله الرأس نفسها كانت كبير

وتصغر كلما وأكبر من األكتاف وتأخذ منحنى كبير من األعلى 

 3اتجهنا ألسفل فى شكل )أ(، ثم بدأت نسبه الطول تختلف إلى 

ونصف للجسم كله فى شكل )ب(، كما  4ونصف وصوال  إلى نسبه 

 صغرت النسبه العرضية للرأس فى شكل )ج(.

حدثت الكثير من التطورات الشكلية فى الشخصية بالنسبة لألزياء 

صبح رأسها أصغر، أم 1938ونسب الجسم نفسها، ومع حلول عام 

مع  تقليديةمن النسب الأبعادها أكثر أقتربت وأصبحت أطول، و

 .(10البريئة )شكل صوتها المبهج وشخصيتها المتأللئة  الحفاظ على

(Annett, 2013, Dec) 
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 )ج( )ب( )أ(

 النسب المتنوعة لشخصية بيتى بوب( صور توضح 9)شكل 

 
 ( تنوع ظهور شخصية "بيتى بوب" فى أفالم الرسوم المتحركة القصيرة على مدار األعوام المختلفة10)شكل 

م 1930( فإن فى عام 10كما نرى فى الرسم التوضيحى )شكل

ية ن وخدود متدلاتسمت الشخصية بالليونة مع وجود أّذنين كبيرتي

يرة وتلخيص لليد فى أربع صوابع فقط مع ارتداء فستان به عقدة كب

م كبر حجم الرأس، وأصبحت تسريحة 1931من الخلف، فى عام 

 رتدتالشعر أكثر تحديدا  وأتسعت األعين وصغر األنف واألذنين، وا

فستان أقصر مع رباط حول الفخذ وحذاء بكعب ووضعت حلى فى 

ثر م أصبحت الرأس أكبر مع بروز أك1932فى عام  األذن واليدين ،

م حيث تغيرت شكل 1935للحوض، استمر هذا الشكل حتى عام 

 المالبس حسب الدور الذى تلعبه ، أخر شكل يوضح تخيل للشخصية

 مواكب للعصر مع بنطال جنز وبلوزة ورباط على الرأس.

( توضيح لمراحل تكوين جسم "بيتى بوب" من خالل 11فى )شكل

ى شكل الكركازى والكتل المكونة للجسم بأشكال بيضاوية، والتال

ف نالحظ من خاللها عدم وجود مسافة للرقبة مع لصق منبت األكتا

لتى بها، وتم تلخيص اليد فى أربع صوابع فقط حيث ألصق األصابع ا

 فى المنتصف معا .

 
 صورة لمراحل التكوين الخاصة بشخصية "بيتى بوب" (11)شكل 

 ( قوة التعبير الجسدى لشخصية "بيتى بوب" من12)شكلنالحظ فى 

ع خالل حركات الجسم وتعبيرات الوجة فمثال: فى حالة الدهشة رف

لة ى حافاليدين والحاجبين مع اتساع حدقة العينين وضم الشفتين، أما 

نصف الضحك فنجدها تضم يديها إللتقاط أنفاسها مع غلق العينين لل

 لنظرهار البراءة اتساع العينين مع اوابتسامة عريضة، فى حالة إظ

 ألعلى ووضع إصبعها فى فمها، أما فى وضع الغناء فأصبح الجسم

ع مائل وفتحت األذرع مع نظرة جانبية، أما فى وضع التفكير فتض

يدها على خدها وتنظر بجنب فى حيرة، أما فى حالة الغضب 

ر، حذيفتنعكس رسمة الحاجبين لتلصق بالعينين مع رفع أصابعها للت

لة أما فى وضع البكاء فتغلق الجفون للمنتصف وينحنى الجسم للدال

 على اإلنكسار، وفى وضع النوم تغلق الجفون وتضم األذرع.

 
صورة تعبيرات الوجه المختلفة حسب الحالة لشخصية ( 12)شكل 

 "بيتى بوب"

م، ولكنها لم تحقق نجاح 2014تطور الشخصية فى األلعاب  ظهر

 Betty Boop Dance "كروت رقص بيتى بوبلعبة في كبير 

Card ميكى  الكندى بواسطة مصمم األلعاب" التى صممت"

لصالح شركة ألعاب الهواتف   "Mickey Blumentalبلومينتل 

تم منح  (13شكل" )(Fowl Moon Studios ديوو"فاول مون ست

ا جديد ا "بيتى بوب" ظهر التصميم ألول مرة في مجلة ، وتصميم 

 م،2017عام في أوائل " الفرنسية لألزياء والموضة Elle "ايلى

  .عليهبناءا  بدأ العديد من المصنعين في طرح المنتجات  ومنذ ظهوره

(Annett, 2013, Dec) 

ااألن  شخصية "بيتى بوب" أصبحت  الجديدةمع النسب  أكثر تعبير 

ى ف غييرالملئ بالدالل، وتم التظهر أسلوبها تي تواختيار المالبس ال

 ظهر بتلخيص جديد لخصل الشعر مع شكل رأسهاف القيم التشكيلية

، أكثر حيويةليصبح  وتوضيح رسمة الفم إضافة سمك للحاجب

، كما يمكن من خالله التعبير عن رأيها وجعل أفكارها مسموعةو

حاول . (14)شكل  لديها مجموعة واسعة من تعابير الوجهأصبح 

ى د من المصممين تطوير الشخصية فى العديد من األفالم علالعدي

 مدار السنوات، ولكنها تجارب غير مكتملة.
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" كروت  ( صورة توضح شخصية "بيتى بوب" فى لعبة 13)شكل 

 م2014" عام   Betty Boop Dance Card رقص بيتى بوب

 
( صورة توضح شخصية "بيتى بوب" فى ثوبها الجديد 14)شكل 

 م2017

 :خلفيات رسوم متحركة مستلهمة من فن األرت ديكودراسة  1-2

ط تميزت العمارة خارجيا  وداخليا  فى طراز األرت ديكو بالخطو

،  ةعناصر زخرفي ت تخترقهامستطيال، ومقسمة الوالهندسية الحادة 

ن موقام العديد من مبتكرى تصميمات الرسوم المتحركة اإلستلهام 

 روح طراز األرت ديكو لعمل مشاهد توحى بالرقى والرفاهية .

 " األميرة والضفدع فيلمPrinces and frog "2009 :م 

فدع األميرة والض" من فيلم "Almost Thereأغنية " تقريبا هناك  

Princes and frogطلة "تيانا " تظهر فيها البTianaم " التى تحل

ما دائ بفتح مطعم خاص بها وهو أيضا  حلم والدها ، الذى كان يقنعها

لجلد ة واباإلجتهاد لتصل إلى ما تتمناه . لهذا عملت بكثير من الصالب

فى وظيفتين لتتمكن من تحقيق حلمها ، الذى خططت لمكانه على 

 وجه التحدبد .

ذ مأخوكتها وجوها العام الموحد التميزت خلفيات األغنية بسالسة حر

سو "من تراث األرت ديكو، والتى قام بتنفيذها الفنانة والمحركة 

" تحت إشراف الفنان والمحرك والمخرج  Sue Nicholsنيكولز 

"، حيث تم إستخدام فكر أعمال Eric Goldberg"إريك غولدبرغ 

" Aron Douglasالفنان األمريكى األفريقى "أرون دوغالس 

كانت تنتمى أعماله إلى حركة "هارلم  م( الذى1979 -م1899)

" وهى حركة ثقافية امتدت من  Harlem Renaissanceريانسيس 

م للتعبير عن تخلص الزنوج من العبودية وبدء 1930م إلى 1920

" Sue Nichols حياة جديدة، والذى ساعد الفنانة "سو نيكولز

كرة خاصة به حديثة ومبتبدمجه مع فن األرت ديكو من ابتكار رؤيه 

 سىمن خالل الخطوط المبسطه واألشكال المستلهمة من الفنان الرو

 تلمجوهراوا ألزياءا" الذى نفذ العديد من التصميمات Erté"إرتى

كل )ش كورات السينمايسرح والتصميم الداخلي ودلميك والجرافوفن ا

15.) 

تلوينها  تم رسم اسكتشات سريعة للكادرات فى هذه األغنية، ثم تم

وتجميعها على برنامج  "،Photoshopعلى برنامج "الفوتوشوب 

 .(Kurtti 2009) (16" )شكل After Effects"افتر ايفيكت 

 
 كويد األرت فن طرازعلى  Erté  تىريا"للفنان  تصميم( 15)شكل 

 ردةالمجمساحات لمبسطة واالخطوط لايتضح فيه 

 

 
 Almost( لقطات متنوعة من أغنية "تقريبا هناك 16)شكل 

There يتضح فيها تأثر التصميم بفن األرت ديكو فى كال  من "

 Sue"سو نيكولز  تصميم الشخصيات والخلفيات من تصميم 

Nichols " 

 صميمتمثل المجموعة لقطات متنوعة من األغنية يتضح فيها تأثر الت

ت بفن األرت ديكو ، من خالل التلخيص الشديد فى أشكال الشخصيا

 والخلفيات واستخدام مجموعة لونية محددة من األلوان الساخنة

حساس بالدفئ وهى الروح المطلوبة فى داخل المطعم. إلتعطى 

ت ظير متنوعة فوق مستوى النظر وتحتميزت اللقطات باستخدام منا

مستوى النظر، مما أعطى عمق منظورى للقطات للتركيز على 

 .)16البطلة التى ميزها بردائها  األبيض )شكل 

من جماليات هذا العمل سهولة التنقل من واقع الفيلم إلى عالم الخيال 

عم فيه وانتقال المشهد من المطعم المتواجد فى المبنى القديم إلى المط

الذى تحلم به البطلة فى خيالها من خالل اختراق المشهد بخطوط 

مائلة هندسية ودائرية كأنها شعاع الشمس لتحول المشهد إلى كادر 

من األرت ديكو وتنهتى األغنية بعكس الطريقة لتعود إلى ما كانت 

عليه من قبل.  من هنا نجد براعة فى إظهار القيم اإلبداعية فى 

"  Sue Nicholsتصورات الفنان "سو نيكولز التصميم من خالل 

التى تمكنت من خلق رؤيه خاصة بها نتجت من إطالعها المتعمق 

 (2012حاتم, )(. 17للفن فى الفترات المختلفة )شكل 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


344 Studying Some of the Animated Films Inspired by Art Deco 

 

Citation: Rawan Al-Zaki et al (2022), Studying Some of the Animated Films Inspired by Art Deco, International 
Design Journal, Vol. 12 No. 6, (November 2022) pp 339- 347 

 

   
" توضح طريقة اإلنتقال فى األغنية بين مشهد المطعم الحقيقى والخيالى  Almost There ات متنوعة من أغنية " تقريبا هناك ( لقط17)شكل

" Sue Nichols"سو نيكولز  من تصميم 

 م الرسوم المتحركة المتأثرة بفن األرت ديكو مننموذج ألفال 1-3

 :حيث الشخصيات والخلفيات

 "صفحة ملكة جمال المجد  فيلمPage Miss Glory "

 م:  1936

م رسوم متحركة كاركتورى غنائى قدم من خالل سلسلة رسوم لفي

هي و "Merrie Melodieميري ميلودي " متحركة أمريكية تسمى

وارنر " سلسلة من األفالم الكوميدية القصيرة التي أنتجتها شركة

ح استوديوهات واحدة من أنجالتى تعتبر  "Warner Brosبروس 

بتداء من عام ا الرسوم المتحركة في تاريخ اإلعالم األمريكي

 Texأفيري  تكس"من إخراج الفيلم  .م1969عام  حتىم 1931

Avery" (1908م1980-م )ىرسوم متحركة وكاريكاتير وهو فنان 

ومخرج وممثل صوت أمريكي. اشتهر بإخراج وإنتاج الرسوم 

 ،للرسوم المتحركة األمريكيةالمتحركة خالل العصر الذهبي 

 ،اشتهرت رسوم أفيري الكرتونية بنبرتها الساخرة، والعبثيةو

 (Hartley, 2012) .والفكاهة السريالية العنيفة، واإليقاع السريع 

فى الفيلم فى رت ديكو طراز األستخدم م، وا1936 عام  صدر الفيلم

من خالل المصمم "ليدورا كونجدون  تصميم الشخصيات وخلفيات

Leadora Congdon وهو فنان رسوم متحركة روسى حيث ،"

 ماريون ديفيزاستلهم شكل الشخصية من الممثلة األمريكية "

Marion Davies" (1897م1961-م ) ممثلة ومنتجة وكاتبة وهى

 (Eddie, 2004)  .(18)شكل سيناريو أمريكية

 
 " Marion Davies ماريون ديفيز"صورة للمثلة ( 18)شكل 

 الفيلم شخصية منها لهمستالم

حضور السيدة  "hick "هايك تدور القصة حول انتظار بلدة

فى أحد الفنادق المحلية فينتظر البطل وهو فتى " Gloryجلورى "

يعمل فى الفندق، ولكنه يغفو أثناء  "Abnraا أبنر"ريفى اسمه 

ذات  فى مكان راقى جدا  أصبح نه إو، ويحلم بفتاة جميلةنتظار اإل

ولكنه يستقيظ فى النهاية ليجدها سيدة ، طراز أرت ديكو حديث

 .قصيرة وغير جميلة فيندهش

   
 )ج( )ب( )أ(

 
م ، )ج( رسم توضيحى للفنان "جون 1936" الغنائى Page Miss Glory( )أ( ،) ب(،  لقطتات من فيلم "صفحة ملكة جمال المجد 19)شكل 

مJohn Vassos "1927 فاسوس
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 "ليدورا كونجدون ( اختار المصمم19ل مشهد )أ( فى )شكل يلتحل

Leadora Congdon " كما الدوائر المتزايدة القطر فى األرضية

" فى خلفية مشهده John Vassos فاسوسعبر عنها الفنان "جون 

تكون  مع التصميم اإلشعاعى فى الخلفية والتى، بألوان مختلفةولكن 

ج التدربهى البقعة التى تقف عليها البطلة ثم تبدأ ية نقطتها المركز

أيضاّ، تفصل األرضية عن الخلفية أشكال نصف دائرية بألوان 

صة والبرتقالى ، بالنسبه للشخصيات جاءت مترا ساخنة مثل األصفر

 . على حرف الدائرة األرضية والبطلة فى المنتصف للتركيز عليها

قسمت الخلفية إلى ثالث أبعاد ( 19ل مشهد )ب( فى )شكل يلتحل

حيث يظهر فى المقدمة المبنى المتماثل فى التكرار على طراز 

يص ردة، ثم تم تلخاألرت ديكو والمتنوع فى استخدام األلون البا

 المبانى فى الخلفية إلى خطوط رأسية وأفقية، وظهرت السحب فى

الجزء الثالث بشكل زخرفى متدرج الظل، وهو نفس إسلوب فن 

" John Vassos فاسوساألرت ديكو فى التلخيص للفنان "جون 

 ، وتم تطوير شكل(ج)الذى قسم مشاهدة أيضا  بنفس الفكرفى شكل

شكل فى ) التقليدىة الى الحدائة بليونة كما يتضحالمبنى تدريجيا  من 

20.) 

  

 
تحول المبنى من مكان عادى إلى فندق فخم شكل يوضح ( 20)شكل 

 على طراز األرت ديكو

 
، مع  "جلورى"شكل يوضح نسب الجسم فى شخصية ( 21)شكل 

 توضيح خط الحركة للجسم

 
أعمال التشابه بين تلخيصات الوجه مع شكل يوضح ( 22)شكل 

" فى لوحة"هدية أفضل  Georges Lepapeجورج ليباب الفنان "

 م1930 مجلة فوغلغالف  x 31 cm 23.5صديق"، 

لتعطى إحساس للرأس  1:9استخدم المصمم نسبه ( 21فى )شكل 

 Cبالرشاقة للشخصية، كما عبر عن خط الحركة فى شكل حرف 

مح ( فمال22، أما بالنسبه لـ )شكل ليعطى إحساس بالليونة والرقى

ب  جورج ليبا"الفنان الوجه قد استخدم فيها التلخيص طريقة تشبه 

Georges Lepape" غالف مجلة فى لوحة"هدية أفضل صديق" ل

م، وهى الحواجب المرفوعة الدائرية واألنف الحاد 1930 فوغ

 الصغير والفم البارز والشعر المموج.

 :سوم متحركة حديثة مستلهمة من فن األرت ديكور -2

 م:Lackadaisy "2006 كاديزيفيلم "ال 2-1

 دقائق مقدم من شركة 10هو فيلم ويب كوميك استثنائي مدته 

وهى أكبر " Iron Circus Comics كاريكاتير السيرك الحديدي"

تلكها م ، ويم2007ناشر للرسوم الهزلية في شيكاغو تم تأسيسها عام 

وهى رسامة  "C. Spike Trotman "سبايك تروتمان ويديرها

 م(، الفيلم1978عام كاريكاتيرية وناشرة ومحررة أمريكية ولدت 

 طالقيملئة روح المغامرة والمرح واإلثارة من مطاردة السيارات وإ

عملها  "Tracy Butlerتريسي بتلر " المصممة بدأت النار.

، وقد Lackadaisyكاديزي ال ومصممة جرافيك فى شركة كرسامة

بها لموسيقى الجاز وجماليات عشرينيات من حأعمالها استلهمت 

عمل معها مصمم  .رت ديكوطراز األ منالقرن الماضي 

"، والفيلم من إخراج المبدعة Tai Marieالشخصيات "تاى مارى 

 ".Fable Siegel "فايبل سيجيل

ميتزي األرملة تكافح حيث  م،1927عام تدور أحداث الفيلم حول 

 "Lackadaisy"الكاديزى هىمق من أجل الحفاظ علىبطلة الفيلم 

غير الودية  اتمنافسالدخول فى إلى فتضطر واقف ا على قدميه. 

مر أإطالق النار والتهريب والتفتقوم بتحقيق النجاح، لبشكل متزايد 

 (Butler, 2022)رغم كل الصعاب.  نجاحهافي طريق العودة إلى 

 تريسي"الوصف العام لشخصيات الفيلم االنثوية وهى أن المصممة 

من الرأس فى  5: 1قد استخدمت نسبة  "Tracy Butlerبتلر 

لها الطول واألشكال جاءت فى هيئة انسان مع إضافة أذن القطط وزي

 وتكبير العينين، كما نستعرضها فيما يلى:

 ":Ivyشخصية القطة "ايفى 

المظهر ومليئة باإلشراقة ، عملت  هى شخصية اجتماعية جميلة

 Little Daisyبشكل جزئى بعد دراستها فى مقهى "ليتل ديزى 

Cafe" ماري لويز بروكس ". تم استلهام الشخصية من الفنانة

Louise Brooks "(1906م1985 -م ) ممثلة وراقصة وهى

خالل عشرينيات كانت أيقونة فى الجمال والموضة سينمائية أمريكية 

،  وقد استلهمت المصممة من الشخصية ات القرن الماضيوثالثيني

 ,lackawiki) (. 23قصة الشعر وحركات الجسم والمالبس )شكل 

2016) 

 

  
( صور واسكتشات توضيحية من فيلم  23)شكل 

 "Ivy " لشخصية "ايفىLackadaisyكاديزي"ال
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 )ب( )أ(

 Lackadaisy كاديزي"ال توضيحية من فيلمأ( صورة (( 24)شكل 

 ماري لويز بروكسب( صورة الممثلة "(، "Ivy لشخصية "ايفى

Louise Brooks" المستلهمه منها الشخصية 

 Tracyتريسي بتلر ( مدى تأثر المصممه "24يتضح فى )الشكل 

Butler"  بفن األرت ديكو وارتباطه الواضح به من خالل االستلهام

"  Louise Brooks ماري لويز بروكسالجمال الممثلة "من أيقونة 

 شكل )ب( فى وضيعات الجسم وحركته األنثاوية وقصة الشعر

وشكل المالبس المنسدلة، وحتى وضعية الشخصية داخل التصميم 

 وترابطها مع خلفية الساللم المتجه ألعلى.

 ":Mitzi Mayميتزي ماي"شخصية القطة 

ليتل ديزي والكاديزي " هىادير مقشخصية قوية وقيادية تمتلك وت

منذ وفاة " Lackadaisy Speakeasyو Little Daisy سبيكيزي

م، ويشاع فى أحداث القصة أنها 1926عام  Atlas" أطلس"زوجها 

بشكل كامل من عن وفاته. تم استلهام الشخصية  مسئولةقد تكون 

 Mitziميتزي مايفير "من الفنانة حيث المظهر والمالمح 

Mayfair" (1914وهى راقصة وممثلة مسرحية 1976-م )م

 (.25)شكل  وسينمائية أمريكية

 
 "Lackadaisyالكاديزي"اسكتشات توضيحية من فيلم  ( 25)شكل 

 "Mitzi May ميتزي ماي"لشخصية 

  
 )ب( )أ(

 الكاديزي"اسكتشات توضيحية من فيلم أ( (( 26 )شكل

Lackadaisy" لشخصية ميتزي ماي Mitzi May، 

 هالمستلهم "Mitzi Mayfair ميتزي مايفير"صورة الممثلة ب( )

 منها الشخصية

 Tracyتريسي بتلر ( اقتباس المصممه "26يتضح فى )الشكل 

Butler"  من فن األرت ديكو من خالل االستلهام من الممثلة

" شكل )ب( فى وضيعات الجسم  Mitzi Mayfair ميتزي مايفير"

 ومالمح الوجه وقصة الشعر .وحركاته اللينه والحيوية 

 
 Butlerبتلر  من رسم الفنانة Lackadaisy كاديزي( صور واسكتشات إلطالالت متنوعة من شخصيلت فيلم ال27)شكل 

 :التى توصل اليها البحثوالتوصيات النتائج 

ن طراز األرت ديكو من أهم الطرز الفنية المحملة بالكثير م -1

الثقافات المتنوعة، التى ربطت بين الماضى والحاضر فى 

 العصر الحديث، لذا يجب النظر بعمق فى هذا الينبوع  الذى

يتدفق منه الفكر إلنتاج كل ما هو حديث ومتطور فى مجال 

 الرسوم المتحركة فى عصرنا الحالى. 

سلوب التبسيط فى الخطوط والمساحات إلى أانين تباع الفنإ -2

هو األشكال الهندسية هو ما كان يميز فكر طراز األرت ديكو و

ما يتماشى مع روح العصر من السرعة فى الحصول على 

 التعبيرات الحركية المتنوعة للشخصيات .

تختلف الحلول اإلبداعية المستخدمة فى تصميم الشخصيات  -3

 قافة المصمم ، لذا يجب تجميع أكبروالخلفيات حسب مقدار ث

فة قدر من المعلومات الممكنة وعرض العديد من الحلول المختل

 ومحاولة مزج أفضلها .

 Discussion :املناقشة

ترجع أهمية نتائج هذا البحث إلى إنها تعرض ضرورة اإلستلهام من 

مصادر قوية ومتنوعة مثل طراز األرت ديكو لعمل أفالم الرسوم 

ذات مشاهد معبرة وأخاذه، تتميز بالرقى وتعلو بالقيم  المتحركة

التشكيلية للعمل من خالل اللون والتوازن والخط واإليقاع والحركة 

وغيره الكثير من العناصر الجمالية للعمل الفنى، مما يجذب المشاهد 

للمتابعة والحصول على أكبر قدر من المتعة البصرية، حيث تعتبر 

نية متحركة. تعتبر األمثلة المطروحة من كل لقطة بمثابة لوحة ف

األفالم هى السبيل للوصول إلى نتائج البحث، حيث نستطيع تدارك 

التطور الحادث فى أفالم الرسوم المتحركة المستلهمة من طراز 

األرت ديكو سواء فى الشخصيات أو الخلفيات وذلك لتطوير العملية 

 اإلبداعية.

 Conclusion :اخلالصة

 خصيات أو خلفيات الرسوم المتحركة عملية إبداعيةتعد تصميم ش

يمكن أن تحدث بشكل فردى من خالل تطوير أعمال المصمم نفسه، 

أو تحدث بشكل جماعى فى شكل فريق عمل متكامل يتفق على رؤيه 

عية عامة مجمعة من  األفكار المطروحة، مما يجعل العملية اإلبدا

لية لداخالتعبير عن األفكار شئ فريد ال يمكن تكراره تثير اإلبتكار ل

 المليئة بالغذى البصرى من الثقافات والطرز الزاخمة بالتنوع

 والتجديد عرضها بشكل مثير إلعجاب المشاهد. 
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