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 ابتكار مالبس معاصرة للسيدات مستلهمة من فن دمج الوسائط
Creating Contemporary Women’s Fashion Design Inspired by Mixed 

Media Art 

 أ.م.د / ضحى مصطفى الدمرداش
 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية  –الجاهزة قسم المالبس  –أستاذ مساعد 

 

 الملخص: 

عبر اإلنسان منذ القدم عن نفسه ومعتقداته وأفكاره عن طرٌق األسالٌب المتنوعة للفن، فلم ٌكن الفن ٌوماً بأكثر من حاجة 

 البشر للتعبٌر عن أنفسهم وعن رؤٌتهم للعالم الخارجً حولهم بأسالٌب فنٌة متعددة .

مجال رحب واسع من االختٌارات الفنٌة التً تتٌح للفنانٌن انتهاجها، تم تحلٌل ودراسة جمٌع التقنٌات واالتجاهات وإلتاحة 

الفنٌة للفنانٌن المعاصرٌن، غٌر أن اختٌار وسط ونهج فنً واحد ٌحد من القدرات اإلبداعٌة للفنان, لذلك ٌمثل العمل بفن 

 حرٌة فنٌة كاملة ." حالً ذهبٌاً لMixed Mediaدمج الوسائط "

ففن دمج الوسائط هو رؤٌة ظهرت وتطورت فً القرن العشرٌن حٌنما بدأ فنانوا حركة ما بعد الحداثة تجوبه الذهن بعٌداً 

 عن القواعد الصارمة لتقنٌات فن التصوٌر والنحت .

مج الوسائط، والذي أصبح فعند مالحظة أي عمل فنً ٌستخدم أكثر من نوع للخامات وأكثر من تقنٌة ٌبرز بقوة مفهوم د

ٌطلق على أي عمل فنً ٌستخدم أكثر من وسٌط فٌه، وألن اختٌار الوسائط أحد المحددات الرئٌسٌة للفن، أصبح مصطلح 

دمج الوسائط أحد المصطلحات والصٌغ التشكٌلٌة لممارسة الفن، حٌث ٌعنً دمج المواد والخامات واألدوات والوسائل 

 فنً التشكٌلً .والتقنٌات لتحقٌق العمل ال

وتساهم تقنٌات دمج الوسائط بجدارة فً عالم الفن المعاصر لبراعة تعبٌرها عن القضاٌا المجتمعٌة والسٌاسٌة ألي مجتمع، 

وكذلك لقدرتها وإمكانٌاتها الالنهائٌة فً المزج والصٌاغة البصرٌة، بما ٌجعلها أكثر عمقاً وتعبٌراً عن أي اتجاهات فنٌة 

مالئمة ألي فنان مبدع ٌرقى الستخدام وسائل مبتكرة غٌر تقلٌدٌة للتعبٌر عن أفكاره، حٌث تتمٌز أعمال فن أخرى وٌجعلها 

دمج الوسائط بالغنى فً المواد والتقنٌات والمتغٌرات مما ٌتٌح للفنان أقصى اتساع لزواٌا اإلبداع بكل ما تطرحه من حلول 

للمشاهد القادر على تمٌٌز التفاصٌل والدقائق فً كل طبقة مستخدمة وفً واحتماالت، كما تقدم تجربة غنٌة عالٌة اإلبهار 

 كل تفصٌلة مدمجة فً العمل .

" من زاوٌة فن تصمٌم األزٌاء حٌث ٌهدف البحث إلى تصمٌم Mixed Mediaلذلك ٌتناول هذا البحث فن دمج الوسائط "

رمواد وخامات متعددة ودمجها وتنفٌذها بتقنٌات مالبس سٌدات معاصرة مستلهمة من فن دمج الوسائط وقائمة على اختبا

وسماته الفنٌة، ونماذج ألعمال  مختلفة للتعبٌر عن أفكار تصمٌمٌة مبتكرة، مع عرض لمفهوم فن دمج الوسائط ونشأته

 .ن هذا الفن فً أعمالهم اإلبداعٌةمصممً أزٌاء عالمٌٌن مستخدمٌ

 : Key Wordsالكلمات الدالة 

 Fashion"، تصمٌم األزٌاء "Materials"، الخامات "Techniques"، تقنٌات "Mixed Mediaدمج الوسائط "

Design" استلهام ،"Inspiration". 

 


