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 البتكار تصمٌمات طباعة المنسوجاتجمالٌات فن الجرافٌك المصري كمصدر 

Aesthetics of Egyptian graphic art as a source of innovation in textile 

printing design  
 د/ نهى علً رضوان محمد سلطانم.

 جامعة بنى سوٌف . -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -مدرس بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌز

 

 ملخص البحث

ٌعد فن الجرافٌك احد الفنون البصرٌه التى ظهرت فى مصر مع بداٌات القرن الماضى مع نشاة مدرسة الفنون الجمٌله فى 

 القاهره على ٌد مجموعه من الرواد من فنانى الجرافٌك المصرٌٌن باعمالهم 

وعاتها التى تعبر عن الحٌاه المصرٌة التى تحمل فى طٌاتها جمالٌات التاثر باالبعاد البٌئٌه و الثقافٌه فى مفرداتها و موض

من خالل مهارات الفنان فى الرسم المباشر على السطح الطباعى ، االمر الذى ٌجعل من هذا الفن مصدرا غنٌا لمصمم 

طباعة المنسوجات فى استلهام االفكار التصمٌمٌة المبتكرة  ، وبالرغم من تقارب مجالى فن الجرافٌك و تصمٌم طباعة 

ى العدٌد من االسس و القٌم المشتركة اال ان هناك فجوه فى الربط و االستفادة المتبادلة بٌن المجالٌن كمصدر المنسوجات ف

لتحقٌق رؤٌه فنٌة مستحدثة ومن هنا ٌمكن تلخٌص مشكلة البحث فً السؤال التالً: كٌف ٌمكن االستفادة من جمالٌات فن 

و ٌهدف هذا البحث إلى االستفادة من القٌم  طبوعة للسٌدات؟الجرافٌك المصري كمصدر البتكار تصمٌم األقمشة الم

الجمالٌة و التشكٌلٌة فى  الفنون البصرٌة المصرٌة خاصة فن الجرافٌك كمورد فنى و تقنً غنً واالستفاده من هذه القٌم 

المنسوجات فى مجال تصمٌم طباعة المنسوجات ، اهمٌة البحث هو إثراء التجربة البصرٌة و الخالقة لمصمم طباعة 

بتحلٌل بعض االعمال الفنٌة الجرافٌكٌة لفنانٌن مصرٌن توظٌف جمالٌات فن الجرافٌك فى ابتكار تصامٌم عصرٌة تتالئم 

مع االبعاد الثقافٌه لمجتمعاتنا ، تركز منهجٌة البحث على المنهج التحلٌلى : تحلٌل القٌم التشكٌلٌة فى بعض االعمال الفنٌه 

ٌٌن ، المنهج التطبٌقى : التطبٌق على تصمٌمات للمنسوجات مستلهمة من اعمال جرافٌكٌه للباحثه الجرافٌكٌه لفنانٌن مصر

: اظهر التحلٌل الفنى لبعض االعمال الفنٌه فن الجرافٌك المصرى بما  نتائج البحث و توظٌفاتها على اقمشة السٌدات.

ه مشتركه ٌمكن االستفاده منها وتوظٌفها فى مجال ٌحمله من ابعاد بٌئٌه و ثقافٌه و تعبٌرٌه وجود اسس و قٌم تشكٌلٌ

تصمٌم طباعة اقمشة السٌدات برؤٌه عصرٌه مبتكره ،كما ان استخدام التقنٌات الفنٌه المستخدمه فى فن الجرافٌك اثرى 

 التجربة الفنٌه و االبداعٌة لمصمم طباعة المنسوجات فى ابتكار التصمٌمات برؤٌه معاصرة غٌر نمطٌة  
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