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  تجارب الطلیعة العادة تعریف مفھوم الخامة في الموضة

Avant-garde Experiments to Re-define the Concept of 'Materiality' in Fashion 
  

  رحاب رجب محمود حسان/ د
  لنسیج ـ كلیة االقتصاد المنزلي ـ جامعة حلواناو قسم المالبس
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عملیات اجرائیة لتنفیذ التصمیم في و االبتكارو الموضة كمنتج بكل ما یحملھ من عملیات عقلیة كوضع التصمیم
و مجموعة ھي أي الموضة تعتمد في اخراج ھذا المنتج المادي الملموس على الخامة أو صورة منتج نھائي

منتجیھا على اختالف توجھاتھم من و ظل مصممي الموضة. الخامات التي یتم تحقیق التصمیم المنفذ من خاللھا
الستر و ھو انتاج موضة ھدفھا ھو االرتداءو من موسم آلخر یحذون حذوا واحدا أالو من بلد آلخرو عصر آلخر

تاء، الى أن ظھر مجموعة من الطلیعة نظروا لخامات شو الذي یوفرالحمایة الالزمة صیفاو الجمیل للجسد البشري
الموضة نظرة مغایرة تماما عما اعتاد علیھ مصممي الموضة التقلیدیین، انبثقت ھذه النظرة الجدیدة للخامة من 

یھدف البحث . أحیانا لتعریف الموضة بوجھ عامو الرؤیة المختلفة لھذة الطلیعة لمفھوم الخامة أو لوظیفة الخامة
الفنانین الذین قدموا تجارب تمزج و ي الى استعراض بعض التجارب الرائدة لمجموعة من طلیعة المصممینالحال

الفن كان محركھا األساسي ھو النظر لمفھوم الخامة في عالم الموضة بشكل و العلم أو الموضةو بین الموضة
بعضھم و وضة خامات غیر نمطیة،من خالل التحري لبعض تجارب ھؤالء الطلیعة تبین ان بعضھم قدم للم. جدید

التطور العلمي و بعضھم دمج بین الموضةو تخصصات أخرى كفن النحت أو األداءو تجاوز الحدود بین الموضة
اتبعت الباحثة . التكنولوجي كاستخدام االستشعارات المدمجة أو الطباعة الثالثیة أو تطبیقات الھندسة الوراثیة

أھم نتائج الدراسة في تصنیف األنماط التي أعاد بھا مصممي الطلیعة تعریف تمثلت و المنھج الوصفي التحلیلي،
اعداد فرق العمل في تخصصات مختلفة و توصي الدراسة الحالیة بمتابعة البحث. مفھوم الخامة في الموضة

 لتصمیم تطبیقات مشابھة من شأنھا تناول خامات الموضة باسلوب غیر نمطي مدفوعا برؤیة مصمم عربي مطلع
  .جريءو متمكنو

 مصمم موضة طلیعي   
Avant-gard Fashion 
Designer  

  الخامةتعریف  إعادة
Materiality 
redefinition  

التخصصات  متعدد  
Multidisciplinary  
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  Introduction: المقدمة 
أوغلھا قدما حیث و نسانأول عصور التطور الحضاري لال   

ستره مستخدما و العصر الحجري،حاول االنسان األول تغطیة جسده
جلود الحیوانات، ثم و شعرو في ذلك ما حبتھ بھ الطبیعة من فراء

الحقب و الكتان، توالت العصورو أنتج القطنو عرف الزراعة
 كما عاش االنسان مستوراو تطورت أسالیب االنتاج،و التاریخیة

. خلط بینھماو بالخامات الطبیعیة عرف الخامات الصناعیةمتجمال و
مع تعاقب العصور لم یتغیر مفھوم الخامة اال أن یغدو ذلك الوسیط 

ترویجھا، و الذي یقوم المصممین من خاللھ بصناعة الموضة
التزیین، اال ان السنوات و الحمایةو خاماتھا ال تتعدى وظیفة الستر

من الطلیعة من المصممین لم  القلیلة األخیرة  ظھرت مجموعة
ال للجسد البشري النظرة التقلیدیة و ال خاماتھاو ینظروا ال للموضة

  .مستھلكیھا لقرون عدةو التي سادت مجتمع الموضة
الموضة بالمفھوم التقلیدي تھدف لخلق صورة بصریة لعالمة    

تجاریة ما تظھر بالمحالت أو على مشى عرض األزیاء لھا خامات 
یم حسیة او لمسیة، ففي تسعینیات القرن العشرین كان قو مادیة

Margiela  ،كان و أول المصممین الذین جذبوا االنتباه للملبس ذاتھ
الیابنیین أول من   Yamamotoو  Kawakuboكل من و ھو

تعامل مع الملبس ككیان مستقل تم انتاجھ من خامات ملموسة، اال 
  .انھ كیانا مستقال عن االنسان

الء المصممین األوائل مجموعة حذت حذوھم الطلیعي تلى ھؤ   
Avant-gard Fashion Designers   حیث دارت أفكارھم ودار

خیالھم في مدارات غیر مسبوقة عن مفھوم الموضة أو تحدیدا في 
ھذه الدراسة مدارات غیر مسبوقة عن مفھوم الخامة التي یتم 

صات المتعددة اتبع البعض منھج التخص. توظیفھا في انتاج الموضة
Multi Disciplinary Approach  لیقدم موضة بفكر جدید، كأن

یعمل أحدھم في المنطقة البینیة التي تدمج تخصصین أو اكثر، 
 فن اآلداء ،و فن النحت مثال أو بین الموضةو دامجا بین الموضة

مع تغیر مفھوم الموضة لدى بعض المصممین تغیر مفھوم الخامة و
ض اآلخر، یركز البحث الحالي على أعمال أو الجسد لدى البع

بعض المصممین من الطلیعة الذین نظروا لخامات الموضة بشكل 
  .أعادوا تعریف مفھوم الخامة في الموضةو غیر تقلیدي

من خالل ھذه الدراسة تم القاء الضوء على مشاریع ثماني عشر    
 صنفت الباحثة الى التناول الجدید لمفھوم الخامة الىو مصمم،

  .. تناول جدید لمفھوم الخامة من حیث: تقسیمات سبعة كاآلتي 
سواء كان ذلك . تكوین الخامة -٣آداء الخامة  -٢ـ وظیفة الخامة ١

ابتكارا لخامة جدیدة أو تحویل خامة من صورة ألخرى بشكل غیر 
دمج مجال الموضة بمجاالت الفنون التشكیلیة أو  -٤مسبوق

دمج  -٦مجاالت العلوم البحتة دمج مجال الموضة ب -٥البصریة 
الرؤیة التعبیریة  - ٧مجال الموضة بمجاالت التكنولوجیا المتقدمة 

  .للخامة كما یراھا المصمم
مثال لتناول الوظیفة بمفھوم جدید لخامات الموضة ھو خامات    

الموضة التفاعلیة، مثال لتناول اآلداء بمفھوم جدید لخامات الموضة 
تمزیقھا فور عرضھا، مثال البتكار و انتاج موضة من الورق

خامات جدیدة تم اختراعھا خصیصا لمشروع ما انتاج موضة من 
خامة تشبھ رقائق الصابون تذوب فور تعرضھا للماء، أو تحویل 

 اعادة غزلھاو خامة من صورة ألخرى كترطیب المنادیل الورقیة
نسجھا یدویا لتصلح النتاج موضة، كذلك تناول الخامة بمفھوم و
غیر تقلیدي عندما دمج أحد المصممین الموضة و دید تماماج

 بالھندسة الوراثیة لینتج خامات بیولوجیة أو الدمج بین فن النحت
الصفائح و الموضة النتاج تصمیمات من خامات البلیكسي جالسو

 أخیرا طرح رؤى تعبیریة أو نقدیة من خالل الموضةو المعدنیة،
 الذیلو بغ جلود منطقة الرأسمن خالل الخامة المستخدمة مثل دو
ھي خامات یتم التخلص منھا في الصناعات و األرجل في الحیوانو

 تواصل بین مستخدم الموضةو ذلك بھدف خلق حوارو الجلدیة
الطبیعة أو الحیوان صاحب الجلد ان صح التعبیر ألن المصمم و

یبقي أجزاء الحیوان على شكلھا ظاھرا رأس أو ذیل أو أذن بعد 
  .التصنیعو الدبغ

وجدت الباحثة بالدراسة الحالیة أن المشروع الواحد قد یجمع بین    
تناولین جدیدین لمفھوم خاماة الموضة معا، فالتصنیف المذكور 
أعاله ال یعني وجود حدود فصلیة قاطعة، مثال المصممة ھیلین 
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أو ) فساتین مختفیة(ستوراي عندما قدمت مشروعھا تحت عنوان 
سیأتي شرح التجربة و ٢٠١٠عام ) ت مذابةزجاجا(تحت عنوان 

بالتفصیل في متن البحث الحقا، قامت بابتكار خامة جدیدة من خلیط 
الزجاج البالستیكي المنصھر، عرضت الفستان و جیالتیني من الماء

الذي أخذ شھورا النتاجھ لحوض ماء لیذوب بداخلھ واصفة ذلك 
التدریجي لكل ما ھو برؤیتھا الفلسفیة لزوال الجمال أو مبدأ الفقد 

ینتمي الى الطبیعة، في ھذه الحالة تناولت المصممة مفھوم الخامة 
بشكل جدید تماما، التناول یحمل االتجاھین معا ، ففي ھذا المشروع 

 دمج البالستیك المنصھر(ابتكرت أو خلقت خامة جدیدة ألول مرة 
ا في نفس الوقت ھناك رؤیة فلسفیة تعبیریة جدیدة أیضو )الماءو

ھي الفقد التریجي للجمال الطبیعي أو و حققتھا من خالل الخامة أال
  .زوالھ بعامل الزمن

 مدفوعة بالقصور الذي ینظر بھ المصممین العرب الى الموضة   
خاماتھا بشكل و قصرھم على تناول الموضةو خامات الموضةو

 الحمایةو الركون الى قصر مفھوم الخامة في السترو نمطي
مت الباحثة على تقدیم ھذه الدراسة التي من شأنھا تقدیم التزین، أقدو

الخبرات األجنبیة لنقف على ما تناولھ فكر اآلخرین لننفتح على ھذه 
خاصة أن ھذا اآلخر یسبقنا في التقدم العلمي في و الرؤیة من جھة

من جھة أخرى لتكون و ھذه الفترة بالذات من مطلع األلفیة الثالثة،
على المشاركة في وضع اللبنات األولى لمستقبل لنا دافعا أن نقدم 

  .البشریة ببصمات عربیة
  :من ھنا تبلورت مشكلة البحث في التساؤلین اآلتیین   
الفنانین و كیف نظر بعض الرواد الطلیعة من المصممین  -١

  في عالم الموضة الى مفھوم الخامة نظرة غیر تقلیدیة؟
لك النظرة حیث ما ھي التجارب التي قدموھا تطبیقا لت  -٢

  اعادة تعریفھم لمفھوم الخامة بشكل جدید؟
  Objectives: األھداف 

 تجارب بعض المصممینو یھدف البحث الى التعرف على فكر   
الشرق األقصى في رؤیتھم لمفھوم الخامة في و الفنانین من الغربو

انتاج الموضة، حیث أن التعرف على الرؤى و توظیفو تصمیم
خص الغیر تقلیدیة من شأنھ توسیع المدارك من خالل باألو المختلفة

طرح فكر أو تبني فلسفة أو عرض نقد ما، كذلك یمكن توظیف ھذه 
الرؤى مستقبال في مجاالت عدة كالتطبیقات العلمیة للموضة أو 

  .التنمیة االقتصادیة
  Significance:  البحث أھمیة

ة في االنفتاح على فكر اآلخر في النظر لمفھوم وداللة الخام -١
 .عالم الموضة

كسر قید المصممین العرب في و الطالقةو فتح باب االبداع -٢
 .تناولھم الفكري التقلیدي للموضة

تعد الدراسة الحالیة خطوة العادة تقییم نظام الموضة من قبل  -٣
 .دارسیھا العربو أساتذتھاو ناقدیھاو محللي الموضة

فكار ملھما ألو التجارب المعروضة بالبحث الحالي تعد دافعا -٤
بالتالي یقدمونھا و یمكن أن یحذو حذوھا مصممین عرب

الطلیعة بعالم الموضة مسجلین و یشاركوا الروادو للعالم
 .بصمة عربیة أصیلة في الریادة العالمیة المعاصرة

 Methodology: منھجیة البحث 
  .یستخدم المنھج الوصفي التحلیلي لالجابة على تساؤلي البحث   

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
  ١٩٥٧Martin Margila -ارجیالالبلجیكي مارتین م -١
 Maison Martin Margila تعد دار األزیاء المسماه باسمھ    

ھي األشھر في أوروبا كدار أزیاء تتبنى االسلوب التفكیكي في 
أعمال "،  Deconstructive Fashionالموضة أو ما یطلق علیھ 

مارجیال تبحث عن االبداع من خالل اتجاه ھو التدمیر 
أن  Alison Gill .یرىو (Morely, J., 2013)".الواضح

یعد . التدمیر أو التفكیك یعد عملیة أو اجراء في االبداع التحلیلي
تعد و مارجیال أحد المصممین الناقدین للنمط التقلیدي لنظام الموضة

التحري المستمر لما ھو المقصود و اعمالھ ترجمة لعملیة التقصي
لخامة نظرة غیر تقلیدیة حیث بمفھوم االرتداء، مما قاده أن ینظر ل

بالتالي الخامة المستخدمة في اخراجھا ھي و لم تعد وظیفة الموضة
انتاج تصمیم ذو قیم جمالیة مثالیة، على سبیل المثال في مجموعتھ 

اعاد و استخدم مارجیال مالبس قدیمة ثم قصھا ١٩٩٨شتاء / خریف
ھذا ب.   تركیبھا في تصمیمات جدیدة بمساعدة فریق مساعد لھ

اعادة و ھو التفكیك لما ھو قدیمو االسلوب في تناول خامات الموضة
أكبر رواد التفكیكیة في و التركیب بشكل حدیث یعد مارجیال أھم

ان كانت التفكیكیة و  deconstructive fashionتصمیم الموضة 
انما كانت فلسفة یوجھ من خاللھا المصمم و لیست ھدفا في حد ذاتھا

 (Gill, A., 1998). الى بذخ الموضة جمھور المستھلكین
كما انھ ھدف أیضا الى لفت المرتدي الى كیان المالبس التي    

ذلك عندما و كأنھا كیان منفصل لھ شخصیتھ الخاصة،و یرتدیھا
 كشف العدید من مراحل تنفیذ الملبس بدایة من النموذج ـ الباترون ـ

 المكشوفة للخارج البطاناتو الثنایاتو الحیاكات الداخلیة الظاھرةو
أراد مارجیال أن . الوصالت الواضحةو النھایات الغیر مھذبةو

ان یصنع نوع من و یعرف المرتدي ماھیة ما یرتدیھ من مالبس
یقول ) Morely, J., 2013. (مرتدیھو العالقة بین الملبس

Alison Gill  " تصمیمات مارجیال منفذة من قطع قماش متصلة
یمكن رؤیة التقنیات الداخلیة، و الحریرو ببعضھا مبطنة بالجیرسیھ

  (Gill, A., 1998) " .انھ یقدم أسرار المالبس للخارج بسالسة

      
  .كشف أجزاء الملبس للخارج ١٩٩٨مارجیال ) ١(الصور 

  .تصمیم ملبس على شكل مانیكان حائك المالبس  Semi- Coutureمن مجموعة  ١٩٩٦مارجیال ) ٣ـ٢(الصور 
  



Rehab Ragab  295 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 Carole Collet ١٩٦٩ –الفرنسیة كارول كولیت   -٢
التي تعمل كنائب رئیس أبحاث مستقبل و تنطلق أبحاث كولیت ـ   

خامات و ـ  في النسیج  SCM- Londonالنسیج الملحق ب 
الموضة المستقبلیة من حقیقة التزاید المستمر لتعداد السكان على 

ة سوف یقابلھا ألن مساحة األرض ثابتة فالزیادة السكانیو األرض،
 من الطرف اآلخر نقص في موارد خامات المالبس الطبیعیة

تؤمن كولیت بأن المستقبل ال یحمل لنا . الكتانو باألخص القطنو
اعداد النماذج ـ و األلوانو أفكارا خاصة بخطوط التصمیم

انما سینصب مستقبل الموضة على المفاھیم مثل و الباترونات ـ
 ,Benyus). ذرة لمصادر الطبیعة المحدودةاالستدامة أو االدارة الح

J., 2002) 
الذي یعني التصنیع من خالل و  Biofactureانطالقا من مفھوم    

 ٢٠١٢ـ ٢٠١٠الطبیعة او التصنیع الحیوي جاء مشروع كولیت 
أو الدانتیل الحیوي كخطوة قافزة للمستقبل حیث   Biolaceبعنوان 

الت على بعض النباتات اجریت بالتعاون مع الفریق العلمي تعدی

لتتكون جذور محاكیة لخامات المخرمات كالدانتیل، فنباتات 
السبانخ و الطماطم السوداءو كالفراولة السوداء المعدلة وراثیا

باالضافة الى احتواءھا على مادة اللیكوبین التي تعمل على تحسین 
مقاومة الجلد لحروق الشمس یمكن انتاج الدانتیل من جذورھا، 

 نبات الریحان یمكن انتاج أدویة مضادة للفیروسات من خاللھكذلك 
الذي یصلح ألغراض زخرفة و انتاج الدانتیل المعطرمن الجذورو

ترى كولیت نباتات المستقبل أنھا مصانع حیة، فھي على . المالبس
تعتقد و الماء لتكون جاھزة للعمل،و حد تعبیرھا تحتاج فقط للشمس

أ ھذه المصانع العاملة بشكل سوف تبد ٢٠٥٠أنھ بحلول عام 
الكساء للتوظیف في الحیاة الواقعیة من خالل و مزدوج النتاج الغذاء

بذلك تتحقق منفعتین و الدفئیات الزراعیة ـ الصوبات الحراریة ـ ،
فانتاج مالبس مستدامة على ھذه الشاكلة یعمل على انخفاض اشراك 

یص األراضي بالتالي تقلیل التلوث، باالضافة الى تخصو اآلالت
 ,.Gunst, A). الزراعیة للمحاصیل الغذائیة بدال من القطن

2014) )Nefkens, H. and others, 2014) 

    
  ٢٠١٢من مشروع الدانتیل الحیوي ـ كارول كولیت ) ٦ـ٥ـ٤(الصور 

  
  Ying Gao ١٩٧٣یانج جاوـ ـ الصینیة ٣
ھي و المالبس التفاعلیة،و تتركز مشاریعھا على الخامات الجدیدة   

 ترى ان تصمیم الموضة ال یعد ابتكاریا اال اذا جمع بین االصالة
التجریب، ركزت تجاربھا على عالقة الموضة بعوامل البیئة الغیر و

 Playtime 2011الھواء، في المشروع و الضوءو مرئیة كالصوت
قامت جاو بتصمیم فساتنین تفاعلیین یرفضان التقاط الصور على  

 حد تعبیر احد محللي الموضة، فاألول تبدأ أجزاءه في التحرك
اآلخر یصدر ضوءا باھرا عند توجیھ عدسة الكامیرا، حیث تم و

دمج استشعارات  بالخامات من شأنھا االستجابة بالحركة أو اصدار 
تعمل على أجھزة تحكم متناھیة في الضوء كذلك برامج مخصصة 

األجسام في الفراغ و الصغرشأنھا خلق نظام لتحلیل حركة الضوء
. الكامیراو المحیط، انھ بمثابة اقامة حوار تفاعلي بین المالبس

یعد أحد تطبیقات التكنولوجیا أو ما یسمى   Playtimeمشروع مثل 
قي لیس في بالمنسوجات الذكیة، اال ان جاو ترى أن الذكاء الحقی

الباحثة توافقھا و الخامة، الذكاء سمة یمتلكھا صاحب الفكرة األول،
الرأي مع لفت االنتباه ان الذكاء صفة اطلقت على المنسوجات التي 

 الزینةو تتحقق من خاللھا وظائف متمیزة اضافیة خالف الستر
 (A'design award & competition', 2013'). الحمایةو

(Nefkens, H., 2014) 

     
  ٢٠١١تصمیمي وقت اللعب ـ یانج  جاو ) ٩ـ٨ـ٧(الصور 
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    Helen Storey ١٩٥٩ـ االنجلیزیة ھیلین ستوراي ـ ٤
 The Mostتم ترشیحھا لتحوز على لقبین  ١٩٩٠عام    

Innovative Designer – Best Design Exporter   كما
عملت مع . رشحت في نفس العام لجائزة مصمم العام في لندن

  Disappearing Dressفي مشروع   Tony Ryanالكیمیائیة 
تم و ٢٠٠٦التجربة األولى كانت عام   Dissolving Bottlesأو 

، الفكرة أن الزجاجات البالستیكیة تنحل في المیاه  ٢٠١٠تطویرھا 
كونة خلیط جیالتیني، یتم تنفیذ المالبس من الخلیط الجاف الساخنة م

ثم یتم تغطیسھ في الماء مرة أخرى، ما یحدث ھو ذوبان للخامة 
یمكن رؤیة ذلك في آنیة زجاجیة كبیرة، و المبتكرة بشكل جمالي

. یصف المشھد أحد نقاد الموضة أنھ كاأللعاب الناریة داخل الماء
میق فالفستان الذي اخذ شھورا الھدف ان التصمیم یحمل مغزى ع

في اعداده یختفي تماما في یومین اثنین، ھذا ما سوف یحدث للعالم 
مستقبال اذا لم ننتبھ ألسالیب الحاضر التي نعیشھا، معنى فلسفي 

ما و ھو فناء الجمال أو تأثیر الزمنو آخر ال یقل عمقا عن األول
 (Teunissen, J., 2015). یسمى بالفقد التدریجي 

    
  ٢٠١٠الزجاجات المنحلة ـ الملبس المختفي مشروع ھیلین ستوراي ) ١١ـ١٠(الصور 

  
  Pia Interlandi ١٩٨٥ـ األسترالیة بیا انترالندي ـ ٥
 ٢٠١٣عام   RMITحصلت انتالندي على الدكتوراة من جامعة    

عادة ما یطلب منھا القاء محاضرات حول و مجال الموضة،في 
ھو مالبس و العالم في موضوع واحد ال یطلب من غیرھا أال

  .األموات
تقول المصممة غالبا ما نركز تفكیرنا في موضوعات تتعلق    

 یأتي ذكر الموت منبوذا محظوراو الحیویةو الصحةو بالشباب الدائم
مظاھر الحیاة، كذلك في الموضة  كأنھ لیس النھایة الحتمیة لكلو

. لكن نادرا ما یأتي تناول مفھوم كالفناءو نركز على مفاھیم كالجمال
 مفھوم الفناء ھو البوابة التي انفتح علیھا فكر المصممة انتالندي

فبعد وفاة جدھا منحت االذن بتلبیسھ مالبس  ٢٠٠٨ذلك عام و
ة أخذت الحداد قبل وضعھ في صندوق الموتى، منذ ھذه اللحظ

 (Forrest, N., n.d).أعمالھا منحى جدیدو أفكارھا
بالتعاون و  The Pig Projectمشروع الدكتوراة تحت عنوان    

عالم الطب الشرعي  أجرت بحثا   Land Dadourمع البروفیسور 

حفظھم بالزیوت الطبیعیة و خنزیر میت بعد غسلھم ٢١مستخدمة 
أخرى كان یتم اخراج و ترةتم دفنھم في خامات قابلة للتحلل، بین ف

و (Harris, S., 2013) . تحلیل الخامات المحیطة بھمو الخنازیر
 Garments for Theبدأت مشروع آخر بعنوان  ٢٠١٢في عام 

Grave   ،فقد أسست مشروع یھدف الى تنفیذ مالبس للمتوفیین
حیث یتم تصنیع أقمشة قابلة للتحلل بشكل فائق حتى ال تعیق سرعة 

الحیاة الطبیعیة و تتیسر بشكل أكبر دائرة الموتو دتحلل الجس
,2012)  ('Pia Interlandi' تم انتاج فیلم وثائقي لھذه الدراسة

من اخراج   Death Down Underالتجریبیة تحت عنوان 
Kathy High وCynthia White   . تقول انترالندي انھا عندما

تاة العارضة تعد تلك المالبس سواء على طاولة العمل أو على الف
ان ..قبل تصویرھا تتاكد تماما من عدم وجود اي رطوبة على یدیھا

ان كان ھذا الملبس انتج  للموت و للملبس حیاة خاصة یجب حمایتھا
 !('Death down under', n.d) 

               
  انتالنديمالبس الموتى بیا ) ١٣(الصورة              ٢٠١١جاكیت تام الحیاكة عنوان مشروع بیا انتالندي ) ١٢(الصورة 
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   Victoria Ledig ١٩٨٥ـ اللیتوانیة فیكتوریا لیدج ـ ٦
الحظت لیدج أن أغلب المستھلكین ال یدركون العالقة بین الجلد    

بین الحیوانات صاحبة و احذیتھمو الراقي الذي تصنع منھ حقائبھم
تلك الجلود، عندما كانت تدرس بأكادیمیة التصمیم عقدت شراكة مع 

 Preciousفذ بمساعدتھم مشروع تخرجھا بعنوان أحد المدابغ لتن
Skin  الحیوان الحي وراء و تركیزھا انصب على الجلد الطبیعي

مستو كما تظنون ، و ان الجلد لیس مسطح"ھذا الجلد، تقول لیدج 
". التجاعید، انھ جمال الطبیعةو انھ یحمل العدید من الطیات

('Victoria Ledig', n.d) 

دبغة أن جلد منطقة الجذع ھو فقط المستخدم تعلمت لیدج من الم   
العداد جلود التصنیع، تملكھا الفضول بشأن باقي الجلد من اجزاء 

 اآلذانو الذیلو الحیوان، طلبت من المدبغة دبغ جلد الرأس
رغم أن الرد جاءھا باستحالة ذلك اال أنھا حصلت في و األرجل،و

د دون ان تخفي النھایة على جلد ناعم، قررت أن توظف ھذه الجلو
باضافة القلیل جدا من الحیاكات حولت لیدج الجلود . شكلھا الطبیعي

 ذیلھو لقطع مكمالت موضة، یمكن بسھولة مالحظة رأس الحیوان
 (Designblog. Victoria Ledig', 2014') .آذانھو

      
  ٢٠١٢الجلد الثمین مشروع  فیكتوریا لیدج ) ١٦ـ١٥ـ١٤(الصور 

  
    Wang Lei ١٩٨٠ـ الصیني وانج لي ـ ٧
تأثر لي بما علمتھ لھ أختھ الكبرى التي تكبره بثماني سنوات من    

رغم حصولھ على الماجستیر في و النسج الیدوي،و أسالیب الغزل
لفن التجریبي من األكادیمیة المركزیة للفنون الجمیلة ببكین عام ا

بعده عن مجال التصمیم للموضة اال انھ اتجھ لتصمیم و ٢٠٠٧
ما . بدأ بتصمیم مالبس بعض العروض المسرحیةو المالبس

أستحدثھ لي في عالم الموضة بشكل غیر مسبوق ھو كونھ ال یتعامل 
تصمیماتھ بل مع المنادیل مع األقمشة كخامة ینفذ من خاللھا 

 درس خواصھا، قام بترطیبھاو الورقیة، درس المنادیل الورقیة جیدا
غزلھا في شكل خیوط، ثم أخذ ینسج تلك الخیوط في شكل مالبس، و

 ٢٠١٠في عام و في أول األمر اعد منھا مالبس تقلیدیة صینیة
عرض مشروعھ في شكل عمل فني تركیبي في الفراغ 

Installation art  تحت عنوانHand – Woven Toilet 
Paper   التشكیل یتكون من عددا من المالبس المنسوجة المعلقة

تتدلى كرات المنادیل و على اطار معدني یشبھ خزانة المالبس
  )Nefkens, H. and others, 2014. (الورقیة أسفل كل تصمیم

    
  ٢٠١٠ي منادیل ورقیة منسوجة یدویا مشروع  وانج ل) ١٨ـ١٧(الصور 

 
   Jum Nakao ١٩٦٦ـ البرازیلي جم ناكاو ـ ٨

عندما بدأ ناكاو العمل في مجال الموضة نظر الیھا منذ البدایة     
، انھا تحتل الفراغ بین العالمو على انھا وسیط ، وسیط بین الناس

بین ما یراه الناس، لم یرى الموضة أبدا من المنظور و جلدنا
التقلیدي لھا، نموذج یجسد ھذه النظرة ذلك الخلیط من مشاعر 

الذھول التي تتملك المشاھد عند مشاھدتھ لعرض و الصدمةو السخط
Costura do Invisible   تعني و بسان باولو، ٢٠٠٥ـ

"  حیاكة ما ال یرى"أي   Sewing The Invisibleباالنجلیزیة 
 دقائق تقریبا شاھد الحضور تصمیمات تتسم بالرومانسیة ٧فلمدة 

فجأة وقفت العارضات نھایة العرض و الدقة لم یرى مثلھا من قبل،و
 .االلقاء بھا ممزقة على األرضو جمیعھن قمن بتمزیق تلك المالبس

('Jum Nakao. Paper fashion', 2010) 

قدم ناكاو موضة الورق التي استخدم فیھا تقنیة القص باللیزر    
أحیانا تطوى األوراق و لیحصل على نماذج ابداعیة تشبھ الدانتیل،

باسلوب فن األورجامي، كما استخدم الكرینولین لیعطي ضخامة في 
سبعمائة و طن من األوراق. حجوم بعض المالبس بشكل فیكتوري

ماذا أاراد ناكاو ! في ثوان معدودة ساعة عمل ذھبت أدراج الریاح 
تقدیم العرض على ھذا و أن یقولھ من خالل استخدام األوراق

الشكل؟ لالجابة على ھذا السؤال نقرأ ما قالھ المصمم بعد العرض 
نعم ھذا ما ذكره " ان الخامة لیست ذات أھمیة في عالم الموضة"

حریر الطبیعي مضیفا أن الموضة ال ینبغي أن تلزمنا بقیم ثابتة، فال
أو الذھب خامات ثمینة، ان االنسان ھو من یلقي القیمة على كل ما 

 (The creators project', n.d')! حولھ 
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  ٢٠٠٥حیاكة ما ال یرى مشروع جم ناكاو ) ٢١ـ٢٠ـ١٩(الصور 

  
  Rejina Pyo ١٩٨٣ـ الكوریة ریجینا بیو ـ ٩
 Hanحصلت ریجینا بیو على جائزة الموضة العالمیة    

Nefkens   الف یورو  ٢٥، قدرت الجائزة المالیة بنحو ٢٠١٢عام
اقامة و الف یورو على تنفیذ تصمیماتھا ١٥قارب أنفقت منھا ما ی

 Structuralمعرض غیر مسبوق في عالم الموضة تحت عنوان 
Made   قدمتھ بمعرض ملحق بأحد متاحف مدینة نوتردام الھولندیة

أمستردام من و نتیجة اطالعھا ترى أن نوتردامو ـ في رأي الباحثة
 الطالب اھم عواصم الموضة المعاصرة بعد لندن حیث یدرس

یقوم المصممین بعرض أفكار طلیعیة جدیدة غیر مسبوقة عالمیا و
األزیاءـ في ھذه المجموعة تأثرت بیو بأعمال و في مجال الموضة

حیث جمالیات  ١٩٥٠في عام   Elsworth Kellyالفنان المینمالي 
 ,.Bobic, M).المینمالیة الھندسیة الملونةو البساطة المتناھیة

2013) 

من شرائح ملونة  ٢٠١١صیف / بتنفیذ مجموعتھا ربیع قامت بیو   
األلومنیوم و  Plexiglasبألوان زاھیة من خامة البلیكسي جالس 
أرادت من خالل ھذا . حول الجسم في شكل حلزوني دائري

النحت ھنا على وجھ و الفنو المشروع كسر الحاجز بین الموضة
مال نحتیة الخصوص، فالتصمیمات غیر قابلة للالرتداء، انھا أع

مستلھمة من عالم الموضة، للوھلة األولى تراھا فساتین عصریة 
مواكبة ألحدث خطوط الموضة العالمیة اال انھا حقیقة األمر محض 

الفن یشتركون في كثیر و أظن ان الموضة"تقول بیو . اعمال نحتیة
من األمور، فكالھما شيء ترید ان تنظر الیھ، ھناك دائما عنصر 

ھي مسألة ذوق شخصي و ن ان یكون جمیال أو قبیحا،المفاجأة، یمك
الفن ضبابیة لذلك أردت و بالدرجة األولى،و أن الحدود بین الموضة

 ,'Can fashion be art')".اكتشافھا بمنھج مباشر في التطبیق
2013) 

     
  ٢٠١١مشروع تكوینات بنائیة  من اعمال ریجینا بیو ) ٢٤ـ٢٣ـ٢٢(الصور 

 
   Iris Van Herpen ١٩٨٤ـ الھولندیة اریس فان ھربن ـ ١٠
من أكثر المصممین ابتكاریة في جیلھا ، األكثر على االطالق    

شكل حتى الیوم تطبیقا للطباعة ثالثیة اآلبعاد في عالم الموضة ب
الخامات التي تستخدمھا فان ھربن غالبا خامات . متفرد ابداعیا

مع ذلك فھي تھتم و الخشب،و المعدنو جامدة كالبالستیكو قاسیة
من أبرز أعمالھا مجموعة . حریة حركة الجسدو جدا بسالسة

Escapism  فیھا تعاونت مع المعماري االنجلیزي و ٢٠١١
Daniel Widrig  ة األبعاد باستخدام لتنفیذ تصمیمات ثالثی

الطباعة الثالثیة باالضافة الى اللیزر، تناولت المجموعة مفھوم 
في رأیھا أن ذلك بسبب الوفرة المفرطة و ضیاع الرؤیة الحقیقیة

 .Nefkens, H. للوسائل الرقمیة التي تعد وسیط عصري للرؤیة
and others, 2014)(  

 The Future ofقدمت تصمیما ابتكاریا تم عرضھ بمعرض    
Fashion is Now   ٢٠١٥بأحد متاحف روتردام بھولندا ینایر 

بالتعاون مع "  السوائل الممغنطة"بمعنى   Ferro Fluidعنوان 
Jolan Van der Wiel  ما و حیث دمجت بین الطباعة الثالثیة
لتخرج لنا   Interactive Clothingیعرف بالمالبس التفاعلیة 

   3D عرض الثوب المطبوع ت. بتصمیم یناقش مفھوم التحول
الذي یحوي العدید من الممرات المفتوحة على بعضھا البعض و

أسفل طبقاتھ أجزاء من و في ثنایا الثوبو لسائل یحوي الفلورید
اسقاطھ في و المغناطیس، تم وضع الثوب على مانیكان صناعي

حوض بحیث یتساقط علیھ سائل الفلورید، أخذت طبقات الفلورید 
حدة فوق األخرى على الثوب، لذلك سمي بالثوب تتراكم الوا

تقول .  Growing . (Nefkens, H., 2014)Dressالمتنامي 
التشكیل و أجد الجمال في التكوین"فان ھربن عن ھذا المشروع 
الذي یجسد بوضوح قوة البدائیة و المستمر باسلوب طبیعي تلقائي

  'n.d).('Fashion design blogو"في أداء الطبیعة
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  ٢٠١٥مشروع اریس فان ھربن الفستان المتنامي ) ٢٦ـ٢٥(الصور 

  
    Movana Chen ١٩٧٤ـ الصینیة موفانا تشین ـ ١١
 Deconstruction andاعادة التركیب و متبعة أسلوبي التفكیك   

Reconstruction   حیث  ٢٠٠٤بدأ تشین مشروعھا عام
استخدمت شرائط رفیعة من الورق لتنجز مشروعھا تحت عنوان 

Body Container 2010  ھو مشروع یختبر العالقة بین و
كیل في الفراغ، فالمصممة التشو األداءو االعالمو الموضةو الخامة

تشین تفضل منھج دمج التخصصات المتعددة 
Multidisciplinary Approach   حیث قامت بقص أوراق

مجالت الموضة لتصنع منھا ما یشبھ الخیوط التي قامت بنسجھا 
یدویا باسلوب التریكو الیدوي، استخدمت من أوراق الموضة خامة 

مت بارتداء ھذا التصمیم لصناعة موضة بشكل فني اعالمي فقد قا
ما أرادت تشین قولھ . أو ھذه الحاویة ان صح التعبیر في أماكن عدة

أن الموضة تحتوینا داخل غالف مزیف ال یظھر حقیقة نفوسنا، فكل 
ما ھو دون ذلك، و عصريو موسم تملي علینا الموضة ما ھو جمیل

ه لكنھا عاجزة عن التواصل مع أرواحنا، ھذو انھا تحوي أجسادنا
 (Mirandilla, L., 2013). ھي رؤیة تشین

    
  ٢٠١٠حاویة الجسد موفانا تشین ) ٢٨ـ٢٧(الصور 

 
 Aliki Van der ١٩٨٤ـ ـ الھولندیة ألیكي فان دركرجز ١٢

Kruijs  
تلعب الطبیعة  ٢٠١٣  Made by Rainفي مشروعھا بعنوان    

الدور الرئیسي في التصمیم، فقد تأثرت المصممة بشكل كبیر بما 
 أجندة مؤرخة یسجل ١٢تركھ لھ جدھا عندما توفى حیث ترك 

ألن األمطار من المالمح و یصف فیھا حالة الطقس یوما بیوم،و
مناخ ھولندا، فقد أسلمت القید لتلك األمطار لتضع بصماتھا الممیزة ل

على أقمشتھا، فقد قامت بشد قطع من الحریر الطبیعي المغطى 

ألن األمطار و تركتھا معرضة لألمطار،و بطبقة خفیفة من الحبر
تتساقط بأشكال متعددة ما بین زخات خفیفة  أو شكل مستقیم ھادئ 

دیدة فقد جاءت بصمات أو عنیف مبعثر أو مصحوب بریاح ش
قامت . األمطار على الحریر بأشكال طبیعیة متباینة رائعة 

كذلك بعض ربطات و المصممة بتنفیذ تصمیمات بسیطة القصات
أرفقت معھا تقریر مختصر و الشیالنو أغطیة الرأسو العنق

 Nefkens, H. and. (حالة الطقسو التوقیتو یوضح المكان
others, 2014(  

      
  صناعة المطر ٢٠١٣مشروع دركرجز ) ٣١ـ٣٠ـ٢٩(ر الصو



300 Avant-garde Experiments to Re-define the Concept of 'Materiality' in Fashion 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 1
 

 

  
   Shilpa Chavan ١٩٧٤شافان ـ ـ الھندیة شیلبا ت ١٣
، تأثر عمل تشافان  Little Shilpaصاحبة العالمة التجاریة    

كثیرا في التصمیم بعملھا السابق كستایلست فتقول انھا عندما تقوم 
بأي تصمیم تضع تصور مسبق لما سیبدو علیھ التصمیم عند 

ھي تمیل الى األسلوب الیدوي الحرفي في انھاء و .تصویره
لكن السؤال ھنا عن خامات تلك التصمیمات، ان و یمات،التصم

المتروكات، و تصمیمات تشافان تعتمد على األغراض المھملة
ھي غالبا ال تقوم بعمل تخطیط مسبق و تمنحھا حیاة جدیدة،

لمجموعاتھا، فھي ال تعتمد على ما تفكر فیھ بقدر اعتمادھا على ما 

أدواتھم و دات الجنودتجده، فمثال قضت سبعة سنوات تجمع فیھا مع
 Battleأخرجتھا في النھایة تحت عنوان و من كل بقاع األرض

Royale  احتفظت في ھذه التصمیمات بحقیقة الخامات القدیمةو 
العوامل الخارجیة علیھا، انھا تحتفظ بالجمال األصلي و أثر الزمنو

تلفت انتباھنا الیھا من خالل صیاغة جمالیة جدیدة و لتلك المتروكات
یرى محلل الموضة . جمع بین العدید منھا معا في تصمیم واحدت

Colin McDowell   أن أعمال تشافان یجب أن توضع في متحف
 ,Closet). لیس على ممشى عروض الموضة التقلیديو أو معرض

D., 2012) 

        
  ٢٠٠٩/٢٠١٠شتاء / المعركة الملكیة مجموعة تشیلبا تشافان خریف) ٣٤ـ٣٣ـ٣٢(الصور 

 
  Lara Torres ١٩٧٧ـ البرتغالیة الرا توریس ـ  ١٤
لتلتحق  ٢٠٠٤تخرجت و الموضة بلشبونةو درست تشكیل الحلي   

، بعد عودتھا من لندن Alexander McQueenبفترة تدریب مع 
أي االرتداء   Intelligent Clothingبدأ تركیزھا ینصب على 

 زادت رغبتھا في ان تكون مصممة مالبس بشكل غیرو الذكي
ان تقدم ذلك و أن تنطلق من منصة فكریة فلسفیة ألعمالھاو تقلیدي،

الموضة ـ الفن ـ الفیدیو ـ : على طریقة دمج المجاالت المتعددة معا
  Nefkens, H. and others, 2014). (األداء ـ التصویر ـ الحلي 

 Anانطالقا من ھذا التوجھ جاء مشروع توریس تحت عنوان    
Impossible Wardrobe for The Invisible  في ھذا ،

أي   Transienceالتحول : المشروع عملت على مفھومین، ھما

المفھوم الثاني ھو االرتداء و تحول المادة من حالة الى حالة،
، حیث قامت بتنفیذ مالبس من  Temporary Clothingالمؤقت 

 عندما تتعرض الخامة للماء تذوبو خامة قابلة للذوبان في الماء،
في ھذا المشروع  تختبر .. ال یتبقى منھا اال خیوط الحیاكاتو

ھو ما لم یطرحھ أحدا من قبل، و توریس عالقة االرتداء بالذاكرة
 رجال یرتدون تلك المالبسو حیث تم تصویر أفالم فیدیو لنساء

بمجرد تعرضھم للماء سواء ساقطا علیھم أو بالنزول في أحواض و
ھذا ! عرایا اال من ذكرى المالبس تتركھمو المیاه، تذوب المالبس

. ھو ما ھدفت الیھ ابتكار خامة تقدم من خاللھا مفھوم الذكرى
)Nefkens, H. and others, 2014(  

    
  ٢٠١١مشروع الرا ترویس  بعنزان خزانة مالبس مستحیلة لمالبس مختفیة ) ٣٦ـ٣٥(الصور 

  
   Gareth Pugh ١٩٨١ـ االنجلیزي جاریث بو ـ ١٥
، مجموعة ٢٠٠٣كلیة الفنون بلندن عام   CSMتخرج بو من    

 التخرج التي قدمھا لفتت األنظار الیھ منذ البدایة، استلھم تصمیماتھ
 األرواح حیث العوالم الغامضةو لآلن من عالم األشباحو
نھج المصمم یعتمد على م. التصورات الخیالیة ألشكال ال آدمیةو

الرعب الممزوج بالغرابة، عندما كان بعمر أربعة عشر عاما تم 
الذي یعد قناة و توظیفھ في المسرح االنجلیزي القومي للشباب

قدم العرض الفردي األول لھ . البتكار تصمیماتھ الخیالیة الموھمة
ھي و  ANDAMتم منحھ جائزة  ٢٠٠٨في عام و ٢٠٠٦خریف 

تصمیمات بو ال تخضع . ضة على المستوى العالميأكبر جائزة مو
ان كان كل ما یقوم بھ "الشراء، یقول المصمم و لمعاییر البیع

المصمم بھدف الربح، اذن فاالمكانیة الرتكاب بعض األخطاء 
 ھو أسوأ ما یقوم بھ المصمم، ان ارتكاب بعض األخطاءو مستبعدة،

 (Fogg, M., 2011)". التجریب شیئا ھاما للمصممو
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 Capsuleبعنوان  ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦شتاء / في  مجموعتھ خریف   
Collection  قام بتطویع خامات شائعة معا بشكل ابداعي یخدم

اظھار التصمیمات بشكل غریب مبالغ فیھ، فقد قام بتوظیف خامات 
صمم و ، PVCخامة و الالمیھ األسودو القطیفة السوداءو التل

أثیر الضخامة، كما عزز أجزاء منتفخة من الملبس بحیث أعطت ت
انطباع الكائنات الال أرضیة تصمیم الماكیاج األبیض على الوجوه 

القبعات و قصات الشعر النحتیةو الذي یحاكي شخصیة المھرج
 ما یھمنا في الدراسة الحالیة ھو التجاور المبدع. الرسمیة العالیة

االكتشاف الجدید لخصائص الخامات الذي قدمھ بو، فالتل من و
الالمیھ خامة مصقولة تعكس و القطیفة من الوبریاتو خرماتالم

الضوء، جمع ھذه الخامات معا باسلوب یطلق علیھ 
Monochromatic Visual   أي الرؤیة البصریة من خالل اللون

 الواحد منحت الخامة فرصة اظھار خصائصھا بشكل واضح
الخفیف و المعتم ذو الزغبو جمالي ما بین الالمع العاكسو

 ,.Gonslaves. R) .الثقوب الكاشفةو طایر ذو القوام المتماسكالمت
2015) 

كانت خاماتھ األساسیة من  ٢٠٠٧شتاء / كذلك في عرضھ خریف   
 ٢٠٠٧صیف / في عرض ربیع. الالمیھ األسودو البالستیك الشفاف

أي البالون  قدم تصمیمات تعتمد على خامة   Ballonتحت عنوان 
كذلك في . ن البالونات لتصمیماتھالمطاط حیث أضاف الكثیر م

 Pristine Whiteتحت عنوان  ٢٠٠٩شتاء / عرض خریف
Armour   بمعنى درع أبیض متأصل أضاف خامات التقویة

  . للمالبس لتعطي تأثیرا شدید الصالبة كالدروع
قدم بو عرضا آخر  ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨شتاء / في عرض خریف   

رة أخرى توحي تمیز أیضا بالرؤیة البصریة أحادیة اللون م

تفضح الخیال المظلم للمصمم كما جاء على لسان بعض و بالغرابة
 محللي الموضة، تصمیمات تحوي جونالت كرینولین متموجة

أكتاف ممتدة عریضة موحیة بالكائنات الالفقاریة، اعتمد العرض و
على االیحاءات البصریة التي تطلقھا ھذه المرة التصمیمات من 

لجات التي تلقتھا الخامات التي وقع علیھا المعاو خالل الدعامات
اختیار جاریث بو، وصف أحد محللي الموضة تصمیمات ھذا 

الصراع الذي و العرض بأنھا ترجمة لحالة من التلذذ بالالضطھاد
مارستھ التجمعات التكراریة للخامات على ظھر التصمیم، فأصبح 

ض في عرو .التصمیم ھو الساحة بین كتل الخامات المتصارعة
 A Dress Made Fromتحت عنوان  ٢٠١٣شتاء / خریف

Refuse Bags  أي فستان من أكیاس النفایات قدم تصمیمات من
  .أكیاس النفایات السوداء

ترى الباحثة أن التناول المبدع لجاریث بو للخامات یعد اعادة    
تعریف لمفھوم الخامة في عالم تصمیم الموضة، فالمصمم یھدف 

ي لكائنات ال أرضیة، اعتمد في المقام األول لخلق ایحاء غرائب
الفنیة للخامات، احترم و البراز أفكاره على الخصائص الطبیعیة

اظھر قدرتھا التعبیریة بشكل واضح، تعبیریة و خصائص الخامة
الخامة ھنا من خالل ما توحي بھ خصائصھا ھو التناول المبدع 

أضاف  للمصمم، كذلك اعاد جاریث بو تعریف مفھوم الخامة
استخدم خامات تسمح بتحقیق تكوینات ضخمة و المصمم الدعامات

متماسكة في الفراغ المحیط بعارضة الزي، في كل الحاالت جاریث 
بو یعمد الى وضع تصمیمات شبحیة ال واقعیة بطل التصمیم ھو 

رائع و فكرتھ التي ترجمھا بصریا من خالل توظیف واعي
  .الجمالیةو لخصائص الخامات الطبیعیة

     
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩شتاء / من عرض خریف) ٣٩(من عرض درع أبیض متأصل ـ الصورة ) ٣٨(من عرض بالون ـ الصورة ) ٣٧(الصور 

  .٢٠١٣شتاء / من عرض فستان من أكیاس النفایات خریف) ٤٠(ـ الصورة. جونلة الكرینولین
 

   Manel Torresـ  األسباني مانیل توریس ـ    ١٦
 ،١٩٩٤بدأ دراسة الموضة بأحد المعاھد الفنیة ببرشلونة عام    
 Life in"" ٢٠٢٠الحیاة عام "قام بتصمیم مجموعة تحت عنوان و

The Year 2020"   النجاز ھذا المشروع تحدث مع علماء في
االجتماع لیكتشف كیف ستكون الحیاة في المستقبل، كما أجرى 
لقاءات مع بعض أشھر المتنبئین العالمیین لیسمع توقعاتھم عن 

بعد ذلك شرع . صاغ  ھذه األفكار في تصمیماتھو األلفیة الجدیدة،
الكلیة الملكیة للفنون   RCAعداد لدراسة الماجستیر في في اال

، لم یتضائل شغفھ للمستقبل على النقیض كان ١٩٩٥بلندن عام 
كان ناقدا النماط و دائما یتسائل عن مستقبل صناعة الموضة،

تواصل و التسارع التي حلت بالحیاة العصریة من ثورة معلوماتیة
لقد "یقول و من االجراءاتاال أن الموضة ما زالت تحتاج لكثتیر 

". عزمت على ایجاد طریقة السراع عملیات تصنیع نماذج الموضة
(Queen, B., 2012) 

ألن الباحثین الجادین من القلة النموذجیة التي ال تأخذ األمور و   
على بشكل سطحي، فما حدث عندما دعاه أصدقائھ لحضور حفلي 

لخیوط التي ببرشلونة أن الحظ رش العروسین با ٢٠١٦زفاف 
اذا كان من الممكن انتاج الخیوط من "تنثرھا عبوات الرذاذ، فتسائل 

، من !"علبة رذاذ، اذن لماذا ال یمكن فعل نفس الشيء مع القماش
  RCAھنا جاءت فكرة موضوع الدكتوراه التي أعدھا أیضا في 

لندن الختراع رذاذا او اسبراي للقماش، قام باالشراف علیھ كل من 
Dr. Susannah Handely  وProf. Paul Luckhem ھذا و

ھي تعني بدراسة الھندسة و األخیر تخصصھ تكنولوجیا الجسیمات
كان ھذا األستاذ باألخص ذو و الھندسة التكنولوجیة معا،و الكیمیائیة

دور كبیر في اختراعھ، نصحھ البروفیسور بالتركیز على ابتكار 
 االنتقال لمرحلة أعلىالتركیبة أوال في شكل سائل أقل تعقیدا ثم 

رشھ في و ھي تحویل التركیبة الى سائل یمكن وضعھ بعلب الرذاذو
 (Ross, E., 2015). الھواء

البتكار التركیبة قاموا بفرم أقمشة قدیمة، ثم قاموا بخلط األلیاف    
بالبولیمرات، ثم أضیفت المذیبات التي من خواصھا سرعة التبخر 

الى السطح بحیث یتحول السائل  قبل الوصولو الفائقة عند الرش
عام . مرة أخرى الى صلب متماسك فور وصولھ للسطح
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تمكن توریس من رش طبقة رقیقة على مانیكان بواسطة ٢٠٠٠
مسدس رش طالء السیارات، في ثواني معدودة قام بانتاج قطعة 

بدون حیاكات، بھذا أثبت المصمم و للغسلو مالبس قابلة للخلع
منذ ذلك الحین عمل على تطویر . لموسامفھومھ، جعلھ واقعا م

تجریب أكثر من خامة، مثال أضاف الصبغات الملونة و المشروع

أخرج مشروعھ في  ٢٠٠٨في عام و بواسطة جسیمات النانو،
.  (Spray-on Fabric)صورة علب یمكن رشھا تحت عنوان 

لتسویق   Fabricanباول شركة تحت اسم و أسس كل من مانیل
ك الجلد نظیفا مع استخدامھ كما أنھ یسایر أحدث المنتج الذي یتر
 (Olson, P., 2010) .خطوط الموضة

    
  .تصمیمات مبتكرة باستخدام الرذاذ) ٤٣، ٤٢(الصورتین . المصمم یقوم برش الرذاذ على الجسد مكونا القماش الالمنسوج) ٤١(الصورة 

   Shao-Yen Chen  ١٩٨٢ـ التایواني شاوین تشین ـ ١٧
، تدرب أثناء ٢٠٠٣بلندن عام   CSMدرس الموضة في كلیة    

العالمة . حسین تشالیانو دراستھ مع كال من الكسندر مكوین
األشكال و الممیزة في اعمالھ ھو تجریبھ للخامات الغیر تقلیدیة

شتاء / ول في اسبوع الموضة بلندن خریفالجدیدة، قدم عرضھ األ
تخطى من خاللھا   CSMمجموعة درجة الماجستیر من . ٢٠١٠

التقالید المتعارف علیھا لخامات التریكو، فقدم تشكیالت تجریدیة في 
 تكوینات مبتكرة تجمع بین انحناءات الخط الخارجي لجسد المرأة

مج بین الھدف األساسي للمصمم ھو الد. الشكل العام الضخمو
خیوط غیر تقلیدي، فالمصمم بدایة و النسیج التقلیدي مع خامات

األسالیب التي و یبحث عن المفھوم ثم یبحث عن أكثر الخامات
 (Howells, K., 2010). تترجم ھذا المفھوم

صیف / في ھذه المجموعة تحدیدا تأثر بمجموعة كواكوبو ربیعو   

تصمیماتھ من المناظر عن مصدر االلھام الفني انھ استلھم و ،١٩٩٧
عن الخامات و .األمواجو باألخص تكوینات البحارو الطبیعیة

 المستخدمة، فقد أجرى المصمم العدید من التجارب على الخامات
بعد وقت طویل وجد أن خیوط النایلون أعطت أفضل نتیجة  یمكن و

األلیاف و من خاللھا  تحقیق األحجام الضخمة، استخدم الكشمیر
تنوع المالمس،و استخدم اللیكرا من و تحقیق اختالفالصناعیة  ل

. اللون األبیض لیعزز االحساس باألمواجو أجل دعم التكوین،
(Lacayo. H., 2010)  ،قام بنسج الخامات عبر آلة نسیج منزلیة

وكان یضیف خیوط النایلون بواسطة األبر بیدیھ، كل ملبس كان 
استنشقت الكثیر من و لقد أكلت" یأخذ تقریبا اسبوع، تقول المصمم 

 SHOWstudio. Shao')" خیوط النایلون عند انجازي لھذا العمل
Yen Chen', n.d) 

      
  .خیوط النایلون مع اللیكرا في تشكیل نحتي جمال غیر مسبوق في الموضة) ٤٦: ٤٤(الصور 

  Suzanne Lee  1970 ـ    األمریكیة سوزان لي ـ ١٨
تعرف سوزان لي في الوسط االعالمي بأنھا المصممة التي    

 Fashioning Theتحولت الى ساحرة بیولوجیة، لھا كتاب بعنوان 
Future -Tomorrow's Wardrobe      حیث ینصب اھتمامھا

تارة بعلم و موضة تارة بالتكنولوجیاربط الو على مالبس المستقبل
  David Hepworthالتقت بعالم الخامات  ٢٠٠٣عام . األحیاء

التي تقوم بتطویر الخامات و  Cellucompمؤسس شركة 
موجھا كما تذكر و المصنعة من مواد غیر نفطیة قال لھا ناصحا

ھو و بدال من التفكیر في انتاج الیاف من مصادر كالقطن"المصممة 
راعي بحت، یمكن البدأ في التفكیر في كائنات حیة أولیة نھج ز

 Suzanne')". كالبكتریا النتاج ألیاف قابلة لالستخدام
Lee.Designer', 2011) 

قامت المصممة لي باجراء تجارب على نمو ما أطلق علیھ اسم    

Kombucha  ھي المادة األساسیة التي من خاللھا یتكون و
ھو ما و یمكن استخدامھا بدیال عن القماش التيو السیلیلوز البكتیري

بشكل و بدأا التجربة سویا. ووصفتھ المصممة الحقا بالجلد النباتي
ھیبورث في الجراج الخاص بھ، بعد و شخصي، لي في منزلھا

 Biocoutureعشر سنوات من العمل جاءت والدة مشروع استدیو 
صناعة بسؤال المصممة عن عیب الخامات التقلیدیة في .  بلندن 

لكنھا و الموضة؟ أجابت بان األمر ال یتعلق بالخامة في حد ذاتھا
عملیة التصمیم بأكملھا، سلسلة طویلة معقدة النتاج قطعة مالبس 
واحدة، كما أن ھناك تأثیر بیئي ضار تحدثھ صناعة الموضة 

تؤكد المصممة أن ھدفھا األساسي من و .كاألضرار الكیمیائیة
حد التطبیقات في مجال الموضة بقدر أن المشروع لم یكن ابتكار أ

الفكر األساسي أنصب في التركیز على ایجاد طریقة لتجنب أضرار 
تخیل ما اذا كان و صناعة الموضة، انھا عملیة تفكیر للنظام بأكملھ،
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 ,Thu-Huong Ha). استدامةو ھناك طریقا جدیدا أكثر كفاءة
2014) 

صناعة الغذاء عن  تقول المصممة أن المشروع أقرب للعمل في   
النسیج، فالمشروع المقترح یعتمد على عملیة التخمیر و الغزل

و تتوقع المصممة أن یشھد .بالدرجة األولى في وجود البكتریا
الـ و  Biomaterialsالمستقبل مزیدا من تطبیقات الـ 

Biocouture  اكتشاف العدید من الخامات الحیةو .(Lee, S., 
2007) 

    
  Biocoutureلكنھا في الحقیقة مواد خام حیویة تستخدم في مشروع الـ و قد تبدو للوھلة األولى نصف لتر متعفن من البیرة) ٤٧(الصورة 

تصبح سمیكة یتم جمع و عندما تتكون طبقة السیلیلوز المیكروبي. نمت في وعاء من الشاي األخضر المضاف الیھ بعض السكر األبیض
  .ر الماء تشبھ جلد الحیواناتبعد تبخو تجفف،و تغسلو المادة

حذاء حیوي نمى في معدل أربعة أسابیع، منتج واحد ) ٤٨(الصورة 
األخرى و قام بانتاجھ أكثر من كائن فبعض األجزاء قویة صلبة

  .جمالیة رقیقة كما تصفھ المصممة سوزان لي
نمت الخامة من   Biocoutureجونلة من الـ) ٤٩(الصورة 

حصدھا ثم تجفیفھا ثم صبغھا ثم قصھا السیلیلوز البكتیري، ثم 
  .أخیرا حیاكتھا لتصبح موضة بیئیة مستدامةو باللیزر
  : Results النتائج

كما أوضحت الباحثة في المقدمة أن النتائج تتمثل في وضع    
یف واضح في سبع اتجاھات تبناھا مصممي الطلیعة العادة تصن

تعریف مفھوم الخامة في الموضة، اتبع المصممین احداھا أو أكثر 
لیتناول مفھوم الخامة بشكل غیر تقلیدي، نستعرض في النقاط اآلتیة 

ذكر مشاریعھم بالدراسة و اسلوب كل مصمم طلیعي ممن تم ذكرھم
  :الحالیة

باستحداث موضة مبتكرة من صیاغة قام مارتین مارجیال  .١
في ذلك نقد لبذخ و خامات لمالبس من موضات قدیمة،

رفاھیتھا من خالل اعادة احیاء القدیم في صورة و الموضة
" وثنیة الموضة"حدیثة أو كما یطلق علیھ تحطیم  

Fetishizing of Luxury  . كما أظھر باطن خامات
 الثنایاتو المالبس للخارج لتظھر الحیاكات الداخلیة

ھو بذلك صور المالبس ككیان مستقل و غیرھا،و البطاناتو
. بین المرتدي او مستھلك الموضةو أراد ان یصنع عالقة بینھ

في الحالتین كان مارجیال صاحب السبق في ھذا التناول 
الذي حققھ من خالل خامات و خاماتھاو الفلسفي للموضة

لمفھوم الخامة الموضة او بمعنى أخر من خالل اعادة تعریفھ 
مارجیال أعطى قیمة تعبیریة للخامة ، كما أنھ ..في الموضة

  .وظفھا في قالب جدید
اعادت كارول كولیت تعریف مفھوم الخامة من خالل  .٢

 مشروعھا القائم على الھندسة الوراثیة حیث النظرة المستقبلیة
ھي و انتاج النسیج الحیوي من خالل المصانع الطبیعیةو

على نسیج مستقبلي مستدام مصدره جذور  النباتات، لنحصل
العلوم البحتة و كولیت تخطت الحدود بین الموضة..النباتات

  .من خالل الخامة
زرع و غیرت یانج جاو من وظیفة الموضة من خالل دمج .٣

استشعارات في نسیج التصمیم تستجیب لعوامل البیئة الغیر 
جاو تخطت .. الضوء او حركة الكامیراو مرئیة الصوت

  .التكنولوجیا المتطورة من خالل الخامةو دود بین الموضةالح
طرحت ھیلین ستوراي فلسفتھا عن طبیعة فناء الجمال بشكل  .٤

تدریجي من خالل خامة ابتكرتھا تذوب بشكل بطيء في 
الماء الخامة مكونة من جل أو جالتین تم انتاجھ من البالستیك 

دیدة ستوراي ابتكرت خامة ج..المنصھرو  المخلوط بالماء
ھو و فكر ذو بعد فلسفيو كما اضافت طرحت تعبیریا عمیقا

كان ذلك من خالل و الفناء التدریجي لكل ما ھو طبیعي
  .الخامة

فكر بیا انترالندي المنصب على خامات مالبس الموتى التي  .٥
التي تحدث من خالل تحلل و الحیاةو تسھل دورة الموت

یعد اعادة عودتھا للحیاة بصور متنوعة و األجسام المیتة
تعریف لمفھوم الخامة في الموضة، فالخامة تساھم ھنا بشكل 

انترالندي بحثت بشكل جدید في وظیفة ..فعلي في دورة الحیاة
  .الخامة

أعادت فیكتوریا لیدج مفھوم الخامة المستخدمة ألغراض  .٦
الموضة عندما قامت بتوظیف ما یتم االستغناء عنھ  عند 

صنوعات الجلدیة الملحقة توظیف الجلود الطبیعیة في الم
 اآلذانو بالموضة ، فقامت بتوظیف جلود أرجل الحیوانات

.. أبقتھا على شطلھا الطبیعي بعد دباغتھاو الذیلو الرأسو
  .وظیفتھا بشكل جدیدو لیدج بحثت في أداء الخامة

نظر وانج لي للخامة بنظرة غیر تقلیدیة عندما تخطى  .٧
قام و لوب التقلیديالمتعارف علیھ من مفھوم الخامة باالس

بابتكار خامة جدیدة عندما قام بترطیب المنادیل الورقیة ومن 
قدم من خالل الخامة و نسجھا یدویاو ثم غزلھا في خیوط

لي نظر لكنھ .. المبتكرة مجموعة من المالبس الغیر مسبوقة
  .تكوینھا بشكل غیر مسبوقو الخامة أي نوعھا

الموضة عندما أعاد جم ناكاو تعریف مفھوم الخامة في  .٨
 ساعة عمل ھو ٧٠٠عرض مجموعة تصمیمات كلفتھ 

طن من األوراق لیقدم عرضا من مجموعة و فریقھو
تصمیمات ال یمكن عرضھ اال مرة واحدة، حین قامت 
العارضات في نھایة العرض بتمزیق التصمیمات الورقیة، 

عن قیمة و طرح المصمم تساؤال عن حقیقة مفھوم الخامة
  !الخامة الحقیقیة

ناكاو تسائل عن وظیفة الخامة من خالل عرضا كان البطل  .٩
نقدا للموضة، و فیھ ھو أداء الخامة، أیضا لیقدم قیمة تعبیریة

أو لیكون التعبیر أكثر دقة نقدا للطریقة التي ننظر بھا 
  .لخامات الموضةو للموضة

كذلك ریجینا بیو نظرت لخامات الموضة بشكل مختلف تماما  .١٠
فن و باألخص فن النحتو وز بین الفنعندما تخطت الحواج

قدمت مجموعة من التصمیمات الغیر قابلة و الموضة
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الصفائح المعدنیة و لالرتداء البتھ من خامات البلیكس جالس
بحیث تكون تلك األعمال النحتیة موحیة بأحدث خطوط 

  .الموضة العالمیة
بدأت عالمتھا و ٢٠٠٦منذ تخرجت اریس فان ھربن  .١١

ي صاحبة أفكار غیر مسبوقة في عالم ھو ٢٠٠٧التجاریة 
تصمیم الموضة، یلعب دور البطولة في تصمیماتھا الخامة 

ھي أكثر المصممین توظیفا ألسلوب الطباعة و المستخدمة،
في المشروع تحت عنوان و الثالثیة في مجال الموضة،

Ferro Fluid   أو السوائل الممغنطة قدمت أحد تطبیقات
حیث مفھوم   Interactive Clothingالمالبس التفاعلیة 

ذلك أیضا من خالل الخامات، حیث قامت باعداد و التحول ،
عرضتھ لسائل ممغنط كما و ملبس باسلوب الطباعة الثالثیة

اضافت لطباقات الملبس السفلى أجزاء من المغناطیس، 
فتراكم الفلورید على الملبس محوال ایاه من اللون األبیض الى 

توظیف الخامات بشكل و ل التجربةمن خالو اللون األسود،
علمي ابتكاري قدمت ما یسمى الثوب المتنامي أو 

Growing Dress..فان ھربن ربطت بین الخامة 
  . التكنولوجیا المتقدمةو

اتخذت المصممة الفنانة موفانا تشین من مجالت الموضة  .١٢
خامة لنقد الموضة، صنعت حاویات تغطي الجسد بأكملھ، 

التشكیل في و فن األداءو االعالمو وضةدامجة بذلك بین الم
الفراغ، حیث قدمت حاویات تحوي الجسد البشري الطبیعي 
كأسلوب فني نقدي الھدف من وراءه عرض فكر المصممة 
 في أن الموضة تحتوینا داخل غالف مزیف، تحتوي أجسادنا

  .لكنھا عاجزة عن التواصل مع األرواحو
ا للطبیعة لتضع كما أن الیكي فان دركرجز أسلمت خاماتھ .١٣

بصمتھا علیھا من خالل األمطار، لم تقوم بطباعة الخامات 
بأي طریقة متعارف علیھا، بل عرضت الخامات لألمطار، 

 المكانو كما أرفقت مع كل ملبس تقریر یحوي حالة الطقس
ھي و الزمان، ان الخامة عند المصممة ھي بصمة الطبیعةو

  .سجل لصورة من صور الحیاة
تشافان تعریف داللة الخامة في الموضة عندما أعادت شیلبا  .١٤

 سلطت الضوء على المتروكات، حیث قامت بتجمیعھا
تولیفھا مع اعادة صیاغتھا جمالیا لتصبح ھي المكون و

  .الخامة التي تنطلق منھا تصمیماتھاو األساسي
كذلك الرا توریس أعادت التعریف لمفھوم الخامة في مجال  .١٥

خامة ھي أدق ما یمكن توظیفھ الموضة عندما قامت بابتكار 
للتعبیر عن ذكرى المفقود، فقامت بابتكار خامة تذوب فور 

صنعت منھا مجموعة مالبس بالفعل و تعرضھا للماء
عرضتھا للمیاه فلم یبقى منھا اال خطوط خیوط الحیاكات، 

  .مشیرة بذلك الى ذكرى وجود ملبس على الجسد
خامة من خالل جاریث بو أعاد تعریف المفھوم التقلیدي لل .١٦

تحریر القدرة التعبیریة للخامة عندما قدم تصمیمات تنتمي 
الالمعقول معتمدا في ترجمة فكرة تصمیمھ و لعالم الخیال

الفنیة أي الشكل الظاھري و على خصائص الخامة الطبیعیة
ما یوحي بھ من تعبیر، قام باعداد نسقھ بشكل مبدع و للخامة

الشفاف، و لخشن المنطفئاو في التوزیع بین الالمع العاكس
تقویات و كما أضاف للخامة أحیانا خامات أخرى داعمة

أكسبت الخامة خصائص جدیدة قام بتوظیفھا ببراعة لتعزز 
بھذا ألبس المصمم تصمیماتھ . القدرة التعبیریة للتصمیم ككل

ما تثیره من و رداء الحیاة بما توحیھ التصمیمات من تعبیرات
  .انفعاالت

یضا نظر لخامات الموضة بشكل لم یسبقھ الیھ مانیل توریس أ .١٧
أحد، صنع مالبس تختصر كل عملیات الموضة في خطوة 

ھي لحظة الضغط على زر الكبس لعبوة رذاذ، تنثر و واحدة
عبر الھواء رذاذا لم یلبث أن یسقط على الجسد لیشكل ملبسا 

  .دون حیاكةو الغسیلو التبدیلو قابل للتشكیل
 نحتیة صاغ فیھا جسد المرأة برؤیة شاو ین تشین قدم اعماال .١٨

تشكیلیة جدیدة، لم یتأتى لھ ھذا اال من خالل خیوط النایلون 
التي أضافھا للیكرا، ھدف المصمم كان منصبا على ابتكار 

تقدیمھا أیضا في و خامات غیر تقلیدیة في عالم الموضة،
  .صورة موضة غیر تقلیدیة

ھمھا ابتكار خامة اتجھت سوزان لي للطبیعة، مستنجدة بھا لتل .١٩
فریق العمل الى و ال تلوث البیئة بعملیات التصنیع، اتجھت

آمنة و البكتریا، ذلك الكائن األولي لیصنع لھا خامات مستدامة
  .بیئیا

  Discussion: مناقشة
من خالل البحث تبین أن ھناك مجموعة من الطلیعة ظھرت 

ص بشكل أعمالھم بشكل واضح مع األلفیة الثالثة على وجھ الخصو
لیس بعد بالدول و جريء ـ تقبلھ العالم الخارجي من الدول المتقدمة

الذین كان لھم دور الریادة في اعادة تعریف مفھوم و العربیة ـ
اعتبرھا و الخامة، فمنھم من نظر للخامة نظرة فلسفیة أو تعبیریة

التأكید على فكرة ما و وسیط یمكن من خاللھ نقد أو عرض او الدفاع
ك بأسلوب غیر مسبوق مثال ذلك عرض مجموعة من مقدما ذل

تمزیقھا فور عرضھا، أو وضع حاویة لجسد و التصمیمات الورقیة
البعض اآلخر قدم ھذه . االنسان من شرائح الورق المنسوج یدویا

الرؤیة أیضا مستعینا بامكانیات التكنولوجیا المتقدمة حالیا كتنفیذ 
دمجھا و رع االستشعاراتمالبس بواسطة الطباعة الثلالثیة، أو ز

بین ثنایاه أو مع خیوط النسیج كالتصمیم التفاعلي الذي یرفض 
التصویر نظرا لدمج استشعارات تتفاعل مع الكامیرا فیصدر الملبس 
ضوءا باھرا أو تتحرك أجزاءه مكونة في الحالتین صورة ضبابیة 

كما قام البعض اآلخر بتوظیف تطبیقات العلوم البحتة . للمالبس
شروع الخامات البیولوجیة، أو انتاج مالبس للموتى سریعة كم

أخرى مالبس تذوب لمجرد تعرضھا للماء أو اضافة و التحلل
 البولیمرات لتحویل األلیاف الى سائل یمكن رشھ كرذاذو المذیبات

اعادة تشكیلة كطبقة من القماش الالمنسوج أو مصمم آخر دعى و
اخرى لتقوم بصناعة خامة  موادو السكرو البكتریا لحفل من الشاي

كما أضاف مصممین آخرین مفاھیم . حیویة مستدامة آمنة للبیئة
مغایرة لما اعدتنا علیھ من مفھوم تقلیدي لخامات الموضة فقام 

المھمالت لیثخذھا خاماتھ األساسیة التي یبني و بتوظیف المتروكات
بالتالي فالتصمیم ولید الخامة التي ھي في و علیھا تصمیماتھ،

األساس متروكات انسانیة، أو دبغ جلود یتم التخلص منھا لیتم 
غیر مسبوق مكونة حوار بین الحیوان و توظیفھا بشكل جدید

بین المرتدي أو مستھلك الموضة، قام مصمم آخر و صاحب الجلد
باعادة تركیب لما قام من تفكیكة من موضات قدیمة صدرت منذ 

 في تكوینات جدیدة  Old Fashionأصبحت ما یطلق علیھ و عقود
الفن مقدما تصمیمات و مصمم آخر تخطى الحواجز بین الموضة. 

تنتمي لفن النحت بالدرجة األولى انما استلھامھا كان شكل الموضة 
المعادن و المعاصرة حیث قدم تصمیمات من خامة البلیكسي جالس

  .غیر قابلة لالرتداء في شكل تكوینات جمالیة
دموا أقدموا على تلك التجارب كانوا أكثر ھؤالء الطلیعة عن   

تخصصات أخرى و یھدفون الى اختبار الحدود بین الموضة
فن اآلداء تارة أخرى، أو الھندسة اوراثیة، أو و كالنحت تارة،

ال خامتھا بمنظور و ھندسة االتصاالت وھكذا، لم یتناولوا الموضة
یادیة، االنتاج لالستھالك للحیاة االعتو تقلیدي الھدف ھو التصمیم

دور الموضة تعدى ذلك، نظرة أحیانا و نظرتھم لخامات الموضة
 تنظر للمستقبل أو تنقد الواقع، أو تختبر الحدود بین الموضة كمجال

  .غیرھا من المجاالت المتعددةو
  Recommendations: التوصیات

ـ النظر بعین االعتبار الى التجارب االستكشافیة التي قدمھا طلیعة ١
ازالة و خامات الموضة،و صر في النظر للموضةالفكر المعا
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نشر و العوائق التي تؤخرنا من اللحاق بھذا الركب من المجددین،
األزیاء ال ینصب كل و ثقافة جدیدة للعاملین بمجال تصمیم الموضة

االنتاج لالرتداء في الحیاة االعتیادیة، بل و تركیزه على التصمیم
غیرھا من الرؤى الجدیدة في و دالتفكیر الناقو التفكیر في المستقبل

  .النظر لخاماتھاو تصمیم الموضة
 ـ أن تقوم الكلیات المتخصصة بتدریس مثل ھذه التجارب٢
تشرف على تكوین فرق و باألخص في مرحلة الدراسات العلیا،و

عمل تھدف لتقدیم مثل ھذه التجارب االستكشافیة دمجا بین 
  .تخصصات متعددة
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