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 رؤية تصميمية معاصرة لألثاث نحو إحياء طراز اآلرنوفو
Contemporary design vision for furniture towards Art Nouveau style 

heritage revival 
 م.د/ أحمد إسماعيل أحمد عواد

 قسم التصميم الداخلى واألثاث -التطبيقية جامعة دمياط مدرس بكلية الفنون 

 

 الملخص:
ان نهاية القرن التاسع  شرعر نانعم ت فعر  تعرغ التوييعر تالااسعتقرارا نانم القعيد التق يايعة  ع  نالعة  عيا شنعا ا نعان النعا  

 يتط عتن ال  تنايام قرن جايا.

السياس   ن نانيةاتبع  يام التنايث تالتنضر  عن نانيعة اخعر ا ان الفترغ االخيرغ  ن القرن التاس  شرر اتصفم بالتتتر 

لقا نان ذلك شصر التقاد الصناش  العظيد اتنانعم ال عان النبعر  تالصعويرغ تتتسع  برعنر نبيرتايضعا االنترعا ام الع  يعة 

ية التع  اشطععم تالطبيةاانعذاك تفعتا ابعتاد جايعاغ  ععن الفعر  ل ن عت تالتطعتر   رعت  ال جاالمالقععا نانعم االجعتا  الرععتر

االسعا  ننعت فعترغ ضعا االنتعام الن ع  ذت  -ال ياا لنرنعة الفنعتن ت النعرى  ع  بريطانيعا  ع  ف انيعام القعرن التاسع  شرعر

 سؤلية ايضا شن ضربة البااية ل ياا رنر جايا ل تعبير الفنع  ات -الجتاغ الفقيرغاالناتجة شن الفترغ الصناشية النايفة انذاك

رتبا    تسعينام القرن التاس  شرر تهذا الرنر الفن  ال عرتى "ارم نت ت" تقا اخذ هذا االسد  عن الذ  باا  يظهر    ات

ات ضع تن هعذا الرعنر الفنع  هعت نسعر التاريخيعة  5981اسد انعا ال تعاجر تالعذ  ا تتنعة "سعيجرا يا بينب" ع  بعاري  شعاد 

 هنا  ا ن اسد هذا الفن يعن  "الفن الجايا".ال جهاغ ل  اض  ت ابتنار رنر جايا ل فن يتتا ق    رتح العصر ات ن 

بنهايععة القععرن التاسعع  شرععر اصععبا "ارم نت ت"اسعع تد  نعع   عععرتى اتنععان لععة تجععتا  عع  نععر ارععنار الفنععتن  ععن الع ععارغ   

 تالتص ي ام الااخ ية نت  ال  صقام تاش ار الزجام تالن   تالننم باالضا ة ال  األفاث.

شة  ن التص ي ام ال قترنة الفاث  عاصعر ا سعتتن   عن نقبعة "ارم نت عت" ين عر  ع  لقا قاد البانث بع ر تطبيق ل ج ت

طياتععة رتح الفععن الجايععا ا تتصععا العع   فععراام تصعع ي ية لنععاتب البنععث نيععث خ عع  اليهععا البانععث شنععا اراسععتة اتتضعع ن 

اغد  ننععد ا تتاقعع  ال ج تشععة تصعع يد لور ععة نععتد نيععث ت تععزم هععذغ التصعع ي ام بننهععة تاريخيععة  عع  خطععتط الناافععة  عع  تنعع

 االسطا ال زخر ة    االسطا ال  سا  الناش ة.

  


