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An innovative entrance in fashion design through graphic art 

 المقدمة:

ً األنمكاط التق ٌدٌكة البكابقة  لكى  أكور  نمكاط فدٌكدت اكً التقكا  الفكن منذ بداٌة القرن الحادي والعشرٌن تخطى الفن التشكيٌ 

والمفتمع، والوصول  لى الفمأور الحقٌقً الذي ٌيون بابتطاعته  ن ٌتحكاور وٌتفكاوم مكع الفنكان، ااتفكه الفنكان ل مكاين 

دى  لكى تنكوا ا تفاتكاا التكً العامة لتفبٌد الحقٌقة من خالل  زالة الحوافز بكٌن مفكا ا الفكن التشكيٌ ً المخت فكة، ممكا  

 (.Bou,2006 أرا اً ان ما بعد الحداثة ومنأا الفن الفرااٌتً )

عام  Websterا ٌطالٌة وقد وردا اً قاموس وببتر  graffio لى ي مة   Graffitiٌرفع  صل ي مة الفرااٌتً 

ا وفدا ع ى حفارت اآلثار م بمعنى الخربشة  و اليتابة ،  و الربم بشيل برٌع ومأمل،  و نقوش وربوما3891

القدٌمة وفدرانأا، اقد ايتببا ت ك الي مة معانً  ضااٌة عندما ابتخدما وصفا ل ربوماا اليثٌرت التً نفذا ع ى فدران 

 (.1133األبنٌة العامة والخاصة وقطاراا ا نفاق اً مدٌنة نٌوٌورك  )آل وادي وعبادي ،

نفبٌة او  اترت ل فا ا خرٌن وانتشرا بٌن الشبام و صبحا تمثل منحدرا ول فن الفرااٌٌتً حالتٌن اما ان ٌيون  اترت 

ب ويٌا بٌئا اً بعض ا حٌان وقد اعتبرا اليتابة ع ى الفدران منذ اترت طوٌ ة شيل من اشيال الفن المتمرد. اً يل من 

 (.(Bou,2005 ا فتماعٌةالعصور القدٌمة والحالٌة، حٌث ابتخدما اليتابة ع ى الفدران لنقل اآلرا  البٌابٌة  و 

اً نٌوٌورك واً حقبة البتٌناا من القرن الماضً  خذ شابان ٌدعٌان خولٌو وتايً ٌنشران عالمتأما الفارقة ع ى 

فدران نٌوٌورك وبعد ذلك تعددا ا شيال المخت فة وانتشرا  بٌما بعد لقا   فرته صحٌفة نٌوٌورك مع تايً مما  دى 

 (.1133ربائل وتضاعف عدد اتباعه ممن غطو فدران المدٌنة بيتاباتأم )الحربً ،الى شأرته اانأالا ع ٌه ال

ويانا فدران محطاا القطاراا ومبتودعاا الحااالا والمبانً، والمدارس، والفبور تً من  يثر األماين التً 

الأٌم توم وخاصة اً انتشرا اٌأا الفرااٌتً. واً البنواا األخٌرت،  صبحا اليتابة ع ى الفدران مرتبطة مع ثقااة 

الو ٌاا المتحدت. واً دول مخت فة مثل البرازٌل، و صبحا اليتابة ع ى الفدران بعد ذلك تتمتع ببمعة  يثر احتراما 

 أر ان الفرااٌتً اً المعارض  3891و صبح لأا داعمٌن ومشفعٌن تبنوا اليتابة ع ى الفدران بشيل قانونً واً عام 

لفد انه ان ا  اً  وائل القرن العشرٌن حٌث ان الفمأور  صبح  يثر معراة وثقااة ا  انه لم ٌؤخذ ع ى محمل ا

(mcdonald,2013.) 

وقد باار تذا الفن اً الشوارا  لى يل رين من  ريان المعمورت، وتحول  لى شيل انً معقد ل غاٌة ومزخرف. و صبح 

 (,Fekner 2013انا حضارٌا قوٌا بإبداا عفوي ٌرتبط بطبٌعته بأندبة المدٌنة )

وقد تطورا اليتابة ع ى الفدران الٌوم  لى شيل انً اً حد ذاته، مما ٌؤثر ع ى التراٌه والدعاٌة واألزٌا  وغٌرتا من  

الصناعاا اإلبداعٌة اً فمٌع  نحا  العالم حٌث اتتم الفنانون اٌه الى راع مبتوى عم أم وا تتمام به منذ بداٌته وقاموا 

 أم لخ ق يتابة ع ى الفدران ذاا طابع حضاري ممٌز   حصر لأا من ا بداابتوبٌع مفرداتأم ون رت

Martinez,2009).) 

االقدراا اإلبداعٌة تً فوتر التقدم الع مً، وتنمٌة تذه القدراا من اتم العوامل التً تحفز فودت التصمٌم وقد 

 دواا وخاماا و بكالٌم انٌكة وخبكراا بكابقة تتمثل القدرت اً ا بداا وا بتيار اً  دراك ما ٌتاح لمصمم األزٌا  من 

باإلضااة الى تمينه من ا طالا ع ى يم مخت ف من الفنون المتنوعة من واقع البٌئة ؛ يل تذه العوامكل تنكدمم معكا اكً 

 (.  1111( و) عابدٌن ، 1111العم ٌة ا بتيارٌة )فودت واخرون،

ا ؛ تذا ٌعد مدخل ابتياري فدٌد ٌزٌد من ارص ا لأام ومن تنا ر ا الباحثة ربط الفن الفرااٌتً بتصمٌم األزٌ

 وا بداا لدى المصمم والذي بدوره ٌبتطٌع ان ٌ أر فمالٌاا تذا الفن وتطبٌقه ع ى تصمٌم األزٌا . 

 


