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

Media Art 

 / ضحى مصطفى الدمرداشد أ.م.
 جامعة حلوان –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –الجاهزة قسم المالبس  –أستاذ مساعد 

 

 : ملخصال

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 .

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

واالتجاهات الفنٌة للفنانٌن المعاصرٌن، ؼٌر أن اختٌار وسط ونهج فنً واحد ٌحد من القدرات اإلبداعٌة للفنان, لذلك ٌمثل 

 ذهبٌاً لحرٌة فنٌة كاملة . " حلً Mixed Mediaالعمل بفن دمج 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 .

ة مفهوم دمج الوسائط، والذي فعند ملحظة أي عمل فنً ٌستخدم أكثر من نوع للخامات وأكثر من تقنٌة ٌبرز بقو

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

مصطلح دمج الوسائط أحد المصطلحات والصٌػ التشكٌلٌة لممارسة الفن، حٌث ٌعنً دمج المواد والخامات واألدوات 

 العمل الفنً التشكٌلً . والوسائل والتقنٌات لتحقٌق

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

مجتمع، وكذلك لقدرتها وإمكانٌاتها اللنهائٌة فً المزج والصٌاؼة البصرٌة، بما ٌجعلها أكثر عمقاً وتعبٌراً عن أي 

جعلها ملئمة ألي فنان مبدع ٌرقى الستخدام وسائل مبتكرة ؼٌر تقلٌدٌة للتعبٌر عن أفكاره، حٌث اتجاهات فنٌة أخرى وٌ

تتمٌز أعمال فن دمج الوسائط بالؽنى فً المواد والتقنٌات والمتؽٌرات مما ٌتٌح للفنان أقصى اتساع لزواٌا اإلبداع بكل ما 

بهار للمشاهد القادر على تمٌٌز التفاصٌل والدقائق فً كل تطرحه من حلول واحتماالت، كما تقدم تجربة ؼنٌة عالٌة اإل

 طبقة مستخدمة وفً كل تفصٌلة مدمجة فً العمل .

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

اختبارمواد وخامات متعددة ودمجها وتنفٌذها  تصمٌم ملبس سٌدات معاصرة مستلهمة من فن دمج الوسائط وقائمة على

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

 .ن هذا الفن فً أعمالهم اإلبداعٌةألعمال مصممً أزٌاء عالمٌٌن مستخدمٌ

 : Key Wordsدالة الكلمات ال

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

"Fashion Design" استلهام ،"Inspiration". 

Abstract: 

During the past years, people tried to express their own beliefs and thoughts through different 

artistic endeavors. Art was also meant to transfer their vision towards the outside world. 

In order to create a wide range of applicable artistic selections, a number of new techniques 

and trends for the contemporary artists were subjected to analyses and studies. Besides, 
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sticking on a single artistic approach leads to limitation of the innovative abilities. Thus, 

depending on “Mixed Media” was considered the best solution to obtain the absolute freedom 

of art. 

 “Mixed Media Art” is a concept emerged and developed during the 20th century as the 

postmodern artists began to bend the strict rules of traditional arts such as painting and 

sculpture. “Mixed Media” is a term used to describe any kind of artwork composed from 

combination of different media, techniques or materials. So, the defined selection of media is 

considered the substantive pillar of any artistic endeavor. 

 “Mixed Media” techniques contribute to its popularity within the contemporary art world, as 

it can perfectly express the social and political views. It is also characterized by the endless 

ability of blending conceptual visual formulation, which accordingly makes it more profound 

and expressive comparing to the other artistic trends. Moreover, “Mixed Media” techniques 

proofed to be the excellent choice for any innovative artist who aims at using modernized 

untraditional means to manifest his thoughts.  

Hence, this research is casting a spotlight on deploying the “Mixed Media Art” in the field of 

fashion designing. It aimed at creating a contemporary women fashion designs inspired by the 

art of “Mixed Media”. Those designs are based on testing and mixing a collection of different 

materials and fabrics using various techniques to reveal the state of the art. 

Key Words: 

Mixed Media ، Techniques   ، Materials  ،Fashion Design   ، Inspiration. 

 

Research Problems: 

Despite the extensive importance of “Mixed Media Art” as one of the visual arts which is 

concerned with expressing the creativity of each artwork, and beside the richness of used 

materials, techniques and innovative formation abilities, it lacks for the sufficient academic 

research, especially as for the "Applied Art" represented in the field of fashion designing. 

 

Research objectives: 

1- Studying “Mixed Media Art” in the field of “Apparel Design” and innovating new 

techniques which help in integrating the used materials and fabrics towards enriching 

the artistic value of each artwork. 

2- Designing contemporary women wear inspired by the “Mixed Media Art”,which will 

be implemented using the modernized techniques in order to coup up with the 

worldwide trends. 

3- Casting a spotlight on some of the international fashion designers whom are inspired 

by the “Mixed Media Art” in their artworks.  

 

Research limitations: 

The experiment has been implemented in the Faculty of Applied Arts with the first-year 

students, Apparel department. The objective was studying Mixed Media Art in women's 

fashion design. 

Research methodology: 

Descriptive , analytical method and experimental method. 
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Results: 

1- Designing and implementing ten innovative women designs which clearly express the 

approach of “Mixed Media Art”, through two important views:  

- The variety of materials: different kinds and shapes of materials were used, such as 

fabrics, (Tulle, linen, cotton, chiffon, chamois, organza), leathers, sponge, threads, 

woods, mirrors, glass, plastic, metals, beads, palm fronds and more. 

- The variety of techniques: the designs were implemented by following different and 

various techniques such as embroidery, emptying, adding materials “Patchwork”, 

tying, bending, drape, ruffling, fur trimming, pasting, raveling, collection, collage, 

direct drawing, knitting and more. 

2- The innovative designs were exhibited and analyzed according to three main factors:  

- Describing the implemented design and its final structural shape. 

- The used materials. 

- The used techniques. 

3- Defining the concept of “Mixed Media Art”, its origin, beginnings and aesthetic 

features. 

Analyzing number of the international fashion designer's artworks, in which they followed 

the approach of “Mixed Media Art”. 

 

 :مقدمة -1

تطور مصطلح الفن فً العصر الحاضر إلى ما ٌطلق علٌه الفنون المرئٌة، تلك الفنون التً تضمنت إبداعات جدٌدة 

قائمة على التكنولوجٌا المتقدمة وعلى فكر جدٌد مبدع قائم على التجرٌب، فدعى ذلك لظهور أحد الفنون الهامة ذات البعد 

دمج الوسائط , القائم على دمج مختلؾ الخامات والمزج بٌنها بالعدٌد من الفكري والتشكٌلً فً الفن والذي أطلق علٌه فن 

التقنٌات، مما أعطى حلول جدٌدة للرؤى التشكٌلٌة الجمالٌة للعمل الفنً وأبعاداً فكرٌة تناسب روح وثقافة ذلك العصر 

 ( . 1002)مصطفى عبدالمعطً، 
 

 مشكلة البحث : 

" حٌث ٌعد أحد الصٌػ التشكٌلٌة لممارسة اإلبداع فً الفنون المرئٌة Mixed Mediaبرؼم أهمٌة فن دمج الوسائط "

وثراؤه الكبٌر فً الخامات والتقنٌات واإلمكانات التشكٌلٌة المبتكرة، لم ٌنل حظه الكافً من االهتمام البحثً األكادٌمً 

 وخاصة فً الفن التطبٌقً وفً مجال هام منه وهو تصمٌم األزٌاء .
 

 أهداف البحث : 

" فً مجال الملبس الجاهزة واستحداث تقنٌات لتولٌؾ ودمج Mixed Mediaاسة فن دمج الوسائط "در .2

 الخامات تضٌؾ قٌماً تشكٌلٌة وفنٌة لهذا المجال .

تصمٌم ملبس معاصرة للسٌدات مستلهمة من فن دمج الوسائط ومنفذة بطرق وأسالٌب مبتكرة ومواكبة  .1

 التجاهات الموضة العالمٌة .

 أعمالهم .إلقاء الضوء على بعض مصممً األزٌاء العالمٌٌن المهتمٌن بفن دمج الوسائط فً  .3
 

 فروض البحث : 

 إمكانٌة ابتكار تصمٌمات ملبسٌة معاصرة للسٌدات مستلهمة من فن دمج الوسائط . -2

تكار تصمٌمات التحلٌل الفنً لعدد من أعمال مصممً األزٌاء العالمٌن المهتمٌن بفن دمج الوسائط ٌفٌد فً اب -1

 ملبسٌة مقتبسة من هذا الفن .



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

243 

 

 البحث :حدود 

 " فً مجال تصمٌم ملبس السٌدات .Mixed Mediaدراسة فن دمج الوسائط " :حدود موضوعٌة

 ٌتم تطبٌق التجربة على طلبة الفرقة األولى بقسم الملبس الجاهزة، كلٌة الفنون التطبٌقٌة. حدود زمنٌة:

 منهجٌة البحث : 

 الوصفً التحلٌلً، والمنهج التطبٌقً . المنهج

 "Mixed Mediaفن دمج الوسائط " -2

أسهم فن دمج الوسائط فً تؽٌٌر المفهوم العام للتطور الفنً لما ٌشمله من إبداع فً التقنٌات والخامات والتصمٌم و 

وأسالٌبها وتقنٌاتها فً بوتقة واحدة فلم التشكٌل، فتؽٌرت مفاهٌم العمل الفنً وأصبحت كل المجاالت الفنٌة تصب بخاماتها 

ٌعد هناك فن ٌكتفً بخامات محدودة أو ٌتعٌن علٌه استخدام تقنٌة معٌنة وإنما أصبح هناك وحدة للفنون تمتزج فٌها 

 (.1002المجاالت الفنٌة وتذوب الفواصل بٌنها )مروة محمد رضا ، 

 تعرٌفه : -2-1

طلحات ذائعة الصٌت، خصوصاً فً األعوام األخٌرة وتشٌر إلى " من المصMixed Mediaمصطلح فن الوسائط "

اتجاه واسع فً االنتشار حالٌاً فً الفنون البصرٌة، ٌجمع بٌن وسائط فنٌة متعددة وتقنٌات مختلفة وخامات تتناسب مع 

مات , بعكس الفنون بعضها البعض ٌتم الدمج بٌنها لتنفٌذ عمل فنً واحد ٌكتمل فٌه االنسجام الجمالً والوظٌفً لهذه الخا

 التقلٌدٌة الكلسٌكٌة التً تكتفى بأسلوب فنً وتقنً واحد وخامة واحدة . 

وٌعرؾ قاموس الفنون الجمٌلة فن دمج الوسائط بأنه : "تقنٌة بناء أعمال ثلثٌة األبعاد باستخدام عناصر مركبة 

 ومشكلة بواسطة الفنان" . 

ه "الفن من منتصؾ القرن العشرٌن إلى اآلن" أن فن دمج الوسائط " فً كتابDaniel Wheelerوأكد دانٌال وٌلر "

ٌقوم على استخدام العدٌد من نفاٌات المدن أو المواد الصلبة على صورة تقوش بارزة أو تماثٌل حرة االرتكاز والتً تعمل 

 على تجسٌد مضمون العمل الفنً .

ة أن فن دمج الوسائط هو إعادة تشكٌل لمنتجات فنٌة " ناقد الفنون التشكٌلJane Depoifteٌكما أكد جٌن دٌبوفٌت "

عن طرٌق استخدام مجموعة من الخامات، وأن أعمال فن دمج الوسائط هً أعمال ترتكز فً بداٌتها على فن الكوالج . 

(Daniel Wheeler, 1991 ) 

 نشأة فن دمج الوسائط : 2-2

فن فً فترة فنون ما بعد الحداثة فً القرن " فً الMixed Mediaتعود نشأة وتداول مصطلح دمج الوسائط "

( 1002العشرٌن والتً تمٌزت بالمزج بٌن تقنٌات حدٌثة تضاؾ إلى أشكال وأنماط فنٌة تقلٌدٌة .)محسن محمد عطٌة، 

عندما بدأ فنانٌن مثل براك وبٌكاسو إدخال الكوالج على أعمالهم الفنٌة وأحدثوا صدمة للوسط الفنً  2121وبالتحدٌد عام 

ث أن األوراق المقصوصة حولت الصور إلى أخرى أفرؼت من معناها وظهرت بها معان أخرى . )محسن محمد حٌ

 ( 1002عطٌة، 

-330ورؼم ذلك نجد أن فكر الدمج بٌن الوسائط المتعددة موجود وقائم فعلٌاً منذ القدم ففً اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة )

 ارٌتهم وأعمال الفسٌفساء .( مثلً استخدم فنانوها أوراق الذهب فً جد2240

وبنشاط الحركة الفنٌة التكعٌبٌة فً أوروبا خلل السنوات األولى من القرن العشرٌن والتً ظهرت بعد قرون من 

اللوح الزٌتٌة التقلٌدٌة شكل واحد للفنون، ظهرت أعمال متمردة ورافضة للقواعد الكلسٌكٌة تحتوى على خامات وتقنٌات 
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تقلٌدٌة مثل إلصاق وإدخال مواد ؼرٌبة بعٌدة كل البعد عن الخامات الفنٌة المتداولة وصوالً ألعمال شبه وطرق فنٌة ؼٌر 

نحتٌه ثلثٌة األبعاد، فأدى ذلك إلعادة تعرٌؾ مفهوم الفن وشكله من جدٌد، فكانت من أوائل أعمال فن دمج الوسائط 

( عام Still Life with Chair Caringاة مع كرسً القش" )الحقٌقٌة لوحة بٌكاسو من الطبٌعة الصامته "استقرار الحٌ

 ، والتً لصق فٌها بٌكاسو الورق والمشمع على لوحته الزٌتٌة ومزجهم بالمساحات الملونة فً اللوحة . 2121

(Beth Harris- Steven Zucker, 2017 ) 

على أن هذا الفن ٌشمل أشٌاء  أكد 2140" ففً عام De Buffetكما ٌرتبط فن دمج الوسائط بالفنان دي بوفٌه "

مستخدمة فً حٌاتنا الٌومٌة بؽرض إنتاج عمل فنً مركب تذوب فٌه العناصر المستخدمة كل على حده لتدخل فً كلٌة 

العمل الفنً البتكار وحدة تقنٌة وفنٌة تلئم عملٌة اإلبداع ذات أصول تعود لفن الكوالج الذي ذاع صٌته فً الخمسٌنٌات 

 (1003. )محسن محمد عطٌة ، من القرن الماضً

 :جمالٌات فن دمج الوسائط  2-3

ٌكمن ثراء أعمال فن دمج الوسائط فً أنها تشمل عدد ال نهائً من الخامات والوسائط والتقنٌات المستخدمة، وٌتضمن 

األخشاب ذلك األلوان والصبؽات والجرافٌت واألقمشة واألوراق والجلود واألحبار وورق الذهب واألصداؾ والزجاج و

والمعادن وأكثر من ذلك بكثٌر من مختلؾ الخامات سواء طبٌعٌة أو صناعٌة، وكذلك ٌشمل كافة التقنٌات التً ٌستخدمها 

الفنان من طباعة وتلوٌن وقص ولصق وصهر وتفرٌػ وإضافة وتطرٌز وتضفٌروحٌاكة وؼٌرهم، حٌث ٌمكن أن ٌشمل 

 Walter Foster Creative. )قابل للتجرٌب واإلضافة والتؽٌٌراالستخدام أي تقنٌة تقلٌدٌة أو مستحدثة فكل شئ 

Team, 2014 ) 

حٌث أن الخامة والتقنٌة واألسلوب والشكل فً أي عمل فنً هم أهم الركائز األساسٌة التً ٌقوم علٌها، وهم الذٌن 

شكل طاقة تعبٌرٌة فً حد ذاتها ٌبرزون الجوانب التعبٌرٌة للشكل فً صٌاؼة جمالٌة فرٌدة حٌث تعتبر الخامة والتقنٌة وال

دون وجود موضوع مباشر، الحتوائها على فكرة العمل فٌكون دور المتلقً إدراكها وتأملها والتفاعل معها فنٌاً ونفسٌاً . 

 ( 1002)فتون عبد القادر، 

وافق وانسجام بٌن وٌعد دمج الوسائط أحد أهم العملٌات الفنٌة، فهو لٌس مجرد أسلوب فنً ٌتم به ترجمة العمل بل هو ت

( فهو ٌعكس التوفٌق بٌن أكثر من خامة تجمع فً العمل 1002العناصر والخامات وتزاوج بٌنها . )كفاٌة سلٌمان أحمد، 

الفنً الواحد، حٌث أن حصٌلة تفاعل العدٌد من الخامات ٌساعد على توازن الجانب العملً )الوظٌفً( والقٌم الجمالٌة 

 (1022طبٌعٌة لتلك الخامات سواء كانت جمالٌة أو تقنٌة . )أمانً أبو هاشم أحمد، داخل اإلمكانٌات والحدود ال

وكانت نتٌجة استخدام الفنان المعاصر لخامات عدٌدة ومتنوعة فً أعماله الفنٌة ومزجها مع بعضها البعض أن ألؽٌت 

" من خلل Work of Artالفنً " الفواصل التقلٌدٌة بٌن مجاالت الفن التشكٌلً المختلفة وبالتالً ظهر مفهوم العمل

أعمال ٌصعب تصنٌفها، حٌث أصبح المزج بٌن الخامات ودمج الوسائط فً العمل الفنً سمة من السمات الممٌزة للتشكٌل 

الفنً المعاصر حٌث أن التولٌؾ وإعادة صٌاؼة المستهلكات أصبح اآلن أمراً مطروحاً بقوة فً ساحة الفن التشكٌلً . 

 ( 2111صالح،  )محمود حامد محمد
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 مصممً أزٌاء استخدموا فن دمج الوسائط فً تصمٌماتهم : -3

 " : Viktor & Rolfفٌكتور ورالف " 3-1

 Viktorبعد تخرج المصممان الهولندٌان فٌكتور هورسٌتنج " 2113تم إنشاء بٌت األزٌاء الراقٌة "فٌكتور أند رالؾ" عام 

Horsting" ورالؾ سنورٌن "Rolf Snoeren أكادٌمٌة أرنهم للفن والتصمٌم "" منArnhem Academy of 

Art and Design( . "Viktor & Rolf, 2016 ) 

ٌتمٌز بٌت أزٌاء فٌكتور أند رالؾ العالمً بعروض مبهرة تشمل تصمٌمات مبتكرة وفرٌدة، ففً مجموعة شتاء 

وسم السابق حٌث قام بإعادة تدوٌر قدم مجموعة ملبسٌة منفذة باستخدام أقمشة مجموعته التصمٌمٌة للم 1022وخرٌؾ 

للمجموعة التصمٌمٌة السابقة بتجمٌع أقمشتها وإعادة حٌاكتها ٌدوٌاً البتكار أشكال ملبسٌة جدٌدة مزخرفة بالتطرٌز 

وبأضافة العدٌد من الخامات وإضافة أزرار وخرز وكرٌستال ومعادن مع استخدام تقنٌات مختلفة كالخٌامٌة 

"Patchworkطراؾ والكشكشة وؼٌرها . " وتنسٌل األ 

(Viktor & Rolf, autumn winter, 2016) 

فبذلك حول مجموعته القدٌمة ألخرى جدٌدة ومبتكرة أو من وجهة نظر المصممٌن لم ٌكن هذا نوعاً من إعادة التدوٌر 

طراؾ تم تجمٌعها ولكن طرٌقة الستعادة الذكرٌات، وقد اعتمدت المجموعة على كمٌات متنوعة من بقاٌا أقمشة منسلة األ

( 2وخلطها مع إضافة أقمشة التل وعدد من اإلكسسوارات كاألزرار والخرز وؼٌرهم وحٌاكتهم ٌدوٌاً كما فً شكل )

(Amy Verner, 2016 . حٌث ٌظهر تصمٌم ملبسً من هذه المجموعة ) 

كل طبقات متراكبة فوق وقد استخدم فٌه جاكٌت جٌش قدٌم مع إضافة قطع من التل المتعدد األلوان والمحاك على ش

 بعضها مع عمل كشكشة  فً مناطق متعددة مع الزخرفة باألزرار والكرٌستال والخرز . 

(Miles Socha, 2016 ) 

 " : Mark Mahallمارك ماهال "3-2

 هو مصمم أزٌاء أمرٌكً تمٌز بأعماله المبتكرة المنتهجة نهج فن دمج الوسائط باإلضافة إلى أعماله الملبسٌة الفنٌة

 Juile" ولكن أعماله قلٌلة ألنه توفى فً عمر صؽٌر فً الخامسة والعشرٌن . )Warable Artالمنتمٌة التجاه "

Schafler, 1986 ) 

( ٌظهر أحد تصمٌماته عبارة عن جاكٌت من الفٌنٌل الصناعً بٌاقة )كول( من الفرو، ومطرز بحوالً 1وفً شكل )

استؽرق تطرٌزه من المصمم عام كامل، والجاكٌت ٌعطً إٌحاء بالدروع  ألؾ دبوس من النحاس الذهبً اللون والذي 14

" والتً انتشرت فً مرحلة Street Styleالذهبٌة ألبطال العصور الحدٌثة ومواكبة لتصمٌمات ملبس الشارع "

 ( Sheila Paine, 2006الثمانٌنٌات من القرن العشرٌن . )

لتعطً أشكال قرٌبة باألمواج المتدفقة المتتابعة كما تكون ملمس  وقد وضعت الدبابٌس الذهبٌة فً اتجاهات متعددة

متعددة وكل هذا ٌعطً إٌحاء بالحركة والنشاط وروح الشباب، ولقد أهدت عائلة هذا الجاكٌت بعد وفاته لمتحؾ 

 (Juile Schafler, 1986" وما زال ٌوجد به حتى اآلن . )Metropolitan Museum of Artمتروبولتٌن "
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 ( جاكٌت لمارك ماهال2شكل ) ( تصمٌم لفٌكتور أند رالف1شكل )

 

 " :Mario Rivoliمارٌو رٌفولً " 3-3

 High School، ودرس فً أكادٌمٌة التصمٌم الصناعً                 " 2123فنان أمرٌكً ولد فً نٌوٌورك عام 

of Industrial Design" ًوانضم لحركة الهٌب "Hippe Movement " ًفً الستٌنٌات من القرن العشرٌن والت

 (Julie Schafler, 1986تدعو للحرٌة والبدائٌة والعودة للطبٌعة . )

"، وذلك لولعه Artist Assemblage" أو فنان التجمٌع "Junk Maestroمشهور بماٌسترو الخردة " وهو

ر، وهو من فنانً فن دمج الوسائط فً األزٌاء بتجمٌع الخردة واألشٌاء القدٌمة والبقاٌا ودمجها فً عمل فنً مبتكر وساح

( 3حٌث برع فً دمج العدٌد من الخامات والتقنٌات المختلفة للخروج بقطعة ملبسٌة جدٌدة وساحرة كما فً شكل )

(Deborah Harding, 1996) 

ه مبالػ فٌه " وأطلق علٌه ذلك ألنه حٌنما رآه أحد النقاد قال عنه أنOverdone Jacketحٌث تجد جاكٌت أوفردن "

" وهو جاكٌت من القطن مزخرؾ بمئات القطع والبقاٌا كاألزرار والخرز والمعادن Overdoneأو مزدحم بالزخارؾ "

واألصداؾ واألحجار والحلقات المعدنٌة والخٌوط  واالقمشة والقطع الخشبٌة والبلستٌكٌة وأقمشة جٌنز مقطعة من 

لخامات كل شئ وأي شئ ولكن فً النهاٌة ٌظهر جاكٌت مبدع ومبتكر . بنطلون جٌنز مستعمل إلى أشرطة والعدٌد من ا

(Sandy Black, 2006) 
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 " لمارٌو رٌفولOverdoneً( جاكٌت "3شكل )

 التجربة العملٌة : -4

تم فٌها تصمٌم عشر قطع ملبسٌة مختلفة منتهجٌن فٌها نهج فن دمج الوسائط من حٌث تعدد الخامات والتقنٌات للخروج 

بتصمٌمات ملبسٌة جدٌدة ومبتكرة للسٌدات، وتم تطبٌق التجربة على طلبة الفرقة األولى لقسم الملبس الجاهزة، كلٌة 

 الفنون التطبٌقٌة . 

 العملٌة على :وتم االهتمام فً التجربة 

تنوٌع الخامات ما بٌن أقمشة )شٌفون، تل، شمواه، قطن، قطٌفة، كتان وؼٌره( وجلود ورٌش وأسفنج وخٌوط  -

 وزجاج وخٌش ومراٌا وخشاب وزعؾ نخٌل وبلستٌك ومعادن وخرز وؼٌرهم . 

والدرابٌه والتجمٌع " والربط والثنً Patchworkتعدد التقنٌات ما بٌن التطرٌز والتفرٌػ واإلضافة والخٌامٌة " -

 واللصق والكوالج والرسم المباشر والحٌاكات المختلفة وؼٌرهم . ءوالكشكشة والتنسٌل والتنشٌة بالؽرا

وسوؾ ٌتم استعراض التصمٌمات المنفذة مع ذكر توصٌؾ التصمٌم وتركٌبه، وتوضٌح طرٌقة االستلهام من فكر فن 

 تخدمة، والتقنٌات المختلفة المستخدمة أٌضاً .دمج الوسائط من خلل ذكر الخامات المتعددة المس

 ( 2شكل ) التصمٌم األول : 4-1

 توصٌف التصمٌم :  4-1-1

فستان محبك )مكسم( بدون أكمام، مضاؾ علٌه طبقة أخرى مزخرفة بخامات متعددة ملتفة من منتصؾ األمام حتى 

، وزعؾ النخٌل ملتؾ حول الرقبة والصدر منتصؾ الخلؾ، وجانبً الفستان أحدهما مؽطً بزعؾ النخٌل واآلخر خالً

 ( ٌظهر الفستان من األمام والخلؾ والجانبٌن .2من األمام وفً شكل )

 الخامات المستخدمة :  4-1-2

الستان المنفذ به الفستان األساسً والخامات المستخدمة فً الزخرفة من زعؾ النخٌل وقطن وخٌوط صوفٌة وقطنٌة 

 ( .4األزرق والوردي وٌظهر ذلك فً شكل )متعددة األلوان بٌن األخضر و
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 التقنٌات المستخدمة : 4-1-3

الحٌاكة للفستان األساسً، مع إضافة للخٌوط وزعؾ النخٌل بالحٌاكة والتطرٌز واللصق، وبرم وتضفٌر لزعؾ النخٌل 

 فً بعض المناطق .
 

    

 ( التصمٌم األول من األمام والخلف والجانبٌن4شكل )

  

 ( الخامات المستخدمة فً التصمٌم األول5)شكل 

 ( 2شكل ) :الثانً التصمٌم  4-2

 توصٌف التصمٌم :  4-2-1

(، وهناك Vفستان محبك )مكسم( بٌاقة )كولة( واقفة وكتافات عرٌضة حول األكتاؾ وفتحة عند الصدر على شكل )

الفستان حٌث ٌأخذ أشكال هندسٌة حادة عند منطقة أجزاء مضافة للزخرفة عند منطقة الكورساج وفً النصؾ السفلً من 

 ( ٌظهر الفستان من األمام والخلؾ والجانبٌن .2الوسط واألرداؾ، وفً شكل )
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 الخامات المستخدمة :  4-2-2

( 2الفستان األساسً من الساتان، والجزء المضاؾ للزخرفة عبارة عن خٌوط صناعٌة بٌضاء وبنً المعة شكل )

 جعلها صلبة، ودعامات من سلك حدٌدي لتثبٌت الجزء الزخرفً فً األسفل.ومضاؾ إلٌها ؼراء ل

 التقنٌات المستخدمة : 4-2-3

( 1حٌاكة للفستان األساسً، تنسٌل قماش لتحوٌله إلى شعٌرات، تنشٌة الشعٌرات بالؽراء والماء لجعلها صلبة شكل )

( وتثبت قطع القماش التً تم تنفٌذه 1لوب شكل )وفردها على هٌئة قطع قماش وتترك لتجؾ ثم تشكل حسب التصمٌم المط

على الفستان بالحٌاكة، مع تثبٌت جزء منها فً الجزء السفلً من الفستان بوضع دعامات من الحدٌد لتثبٌتها وجعلها قائمة 

 وتشكٌلها بالشكل المطلوب .
 

    

 ( التصمٌم الثانً من األمام والخلف والجانبٌن6شكل )

 

   

 ( الخٌوط مثبتة على الفستان9شكل ) ( الخٌوط فً الغراء8شكل ) ( خامات التصمٌم 7شكل )

 ( 20شكل ) :الثالث التصمٌم  4-3

 توصٌف التصمٌم :  4-3-1

فستان سهرة متعدد الطبقات ذو اتجاه تراثً، تم زخرفة الكورساج بقطعة جلدٌة مضافة ومطرزة، والجونلة مكونة من 

متدرجة فً الطول من أقمشة مضافة، مع درابٌهات بقماش دانتٌل من أقمشة المخرمات مضاؾ من الجانب عدة طبقات 

 الخامات المستخدمة :  1-3-2 (ٌظهر الفستان من األمام والخلؾ والجانبٌن .20والخلؾ، وفً شكل)

من الخشب وخرز وقطع شمواه وقطٌفة وقماش دانتٌل من أقمشة المخرمات والجلد وخٌوط قطنٌة وصوفٌة، وأزرار 

 معدنٌة مستدٌرة للزخرفة .
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 التقنٌات المستخدمة : 4-3-3

حٌاكة طبقات الفستان المتراكبة، تطرٌز بالخٌوط والخرز والمعادن، ورسم بالرلٌؾ على الجلود، ورسم مباشر على 

إضافة أقمشة الشمواه والجلود، ودرابٌهات وكشكشة وتجمٌع، وحٌاكة ٌدوٌة على أطراؾ الشمواه، وخٌامٌة و

"Patchwork( 22" وٌظهر ذلك بوضوح فً شكل. ) 

 

    

 ( التصمٌم الثالث من األمام والخلف والجانبٌن10شكل )

 

 

 ( الخامات المستخدمة فً التصمٌم الثالث11شكل )
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 ( 21شكل ) :الرابع التصمٌم  4-4

 توصٌف التصمٌم :  4-4-1

مكون من طبقتٌن ومزخرؾ بعدد من الخامات المضافة فً أشكال هندسٌة فستان قصٌر بدون أكمام مكشوؾ الصدر 

 ( من األمام والخلؾ والجنب .21تتراكب فٌها الخامات، وٌظهر التصمٌم فً شكل )

 الخامات المستخدمة :  4-4-2

وجلٌتز الفستان األساسً من القطن، والخامات المضافة للزخرفة من اسفنج وقطن وشمع وألٌاؾ كتان وخٌوط حٌاكة 

 ( .23ذهبً وؼراء أبٌض، وٌظهر ذلك فً العٌنة الزخرفة بشكل )

 التقنٌات المستخدمة : 4-4-3

الفستان األساسً تم حٌاكته، أما األجزاء الزخرفٌة فقد تم تثبٌت قطع القطن والفلٌن الصؽٌرة بالشمع السائل حتى 

 األبٌض وزخرفتها بالجلٌتر الذهبً بالرسم المباشر . ٌجؾ، وتم تثبٌت ألٌاؾ الكتان والخٌوط القطنٌة واالسفنج بالؽراء

 

   

 ( التصمٌم الرابع من األمام والخلف والجنب12شكل )

  

 التصمٌم الرابع الخامات المستخدمة فً ( 13شكل )
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 ( 22شكل ) :الخامس التصمٌم  4-5

 توصٌف التصمٌم :  4-5-1

الطبقات من الستان والتل اللمع )الجلٌنر( مع عمل درابٌهات دائرٌة عند عبارة عن فستان سهرة ذو كتؾ واحد متعدد 

منطقة الوسط، ووضع حزام ملتؾ من حبال السٌرما، وزخرفة الجزء العلوي من الكورساج والكتؾ ومنطقة الوسط 

 ( ٌظهر الفستان من األمام والجنب .22واألرداؾ أقمشة مضافة، وفً شكل )

 : الخامات المستخدمة  4-5-2

الستان والتل اللمع )الجلٌنر( والشٌفون، والزخارؾ المضافة على أشكال ورود من األورجانزا والشٌفون وحبال من 

 ( .24السٌرما شكل )

 التقنٌات المستخدمة : 4-5-3

تم حٌاكة الفستان وتثبٌت طبقات من األقمشة المختلفة متراكبة فوق بعضها فً مناطق وطبقة واحدة فً مناطق أخرى 

لتعطً الشفافٌة فً مناطق من التصمٌم، وتم زخرفة الفستان بأقمشة مضافة متعددة األلوان ومجمعة ومثبتة بشكل دائري 

 ٌعطً إٌحاء بالورود، وتم عمل درابٌه دائري عند منطقة الوسط وتثبٌته بحبال ملتفة من السٌرما على الوسط .

 

   

 التصمٌم الخامس الخامات المستخدمة فً ( 15شكل ) ( التصمٌم الخامس من األمام والجنب14شكل )

 ( 22شكل ) :السادس التصمٌم  4-6

 توصٌف التصمٌم :  4-6-1

فستان قصٌر بكتؾ واحد ومتسع من أسفل ومكون من طبقات متدرجة فً االتساع من أعلى إلى أسفل، وفً شكل 

 ( نرى الفستان من األمام والخلؾ والجنب . 22)

 الخامات المستخدمة :  4-6-2

 ( نماذج ألكٌاس البلستٌك المستخدمة .22فازلٌن وأكٌاس بلستٌك متعددة األلوان، كما فً شكل )

 التقنٌات المستخدمة : 4-6-3

تثبت أكٌاس البلستٌك السوداء على الفازلٌن باللصق وأحٌاناً الحٌاكة الٌدوٌة، ثم تقطٌع األكٌاس الملونة إلى قطع 

 ( .22سٌحها بالمكواة ثم لصقها على الفستان كما فً شكل )صؽٌرة وت
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 ( التصمٌم السادس من األمام والخلف والجنب16شكل )

 

  

 ( الخامات المستخدمة فً التصمٌم السادس17شكل )

 ( 21شكل ) :السابع التصمٌم  4-7

 توصٌف التصمٌم :  4-7-1

ومضاؾ قطع جلدٌة مثلثة الشكل متدرجة فً الطول من أسفل الوسط فستان قصٌر بدون أكمام وبكول مرتفع قائم، 

حتى نهاٌة الفستان، ومزخرؾ بخٌوط سٌرما عند الجزء األمامً العلوي من الفستان وتمتد ألسفل على شكل مثلث، وكذلك 

 ( الفستان من األمام والخلؾ والجنب .21زخرفة الجزء السفلً من الفستان، وٌظهر فً شكل )

 امات المستخدمة : الخ 4-7-2

 ( .21قماش الجبردٌن والجلد الصناعً األسود والفضً وخٌوط السٌرما وفازلٌن مقوى، شكل )

 التقنٌات المستخدمة : 4-7-3

حٌاكة الفستان األساسً، ثم لصق الفازلٌن على الجزء السفلً بطبقات متدرجة، وعند الٌاقة )الكولة( المرتفعة تأخذ 

 زخرفة الجزء األمامً والسفلً بلصق خٌوط السٌرما . الشكل القائم الثابت، ثم
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 خٌوط السٌرما والجلد( 19شكل ) ( التصمٌم السابع من األمام والخلف والجنب18شكل )

 ( 10شكل ) :الثامن التصمٌم  4-8

 توصٌف التصمٌم :  4-8-1

والكورساج مزخرؾ برٌش ومربوط من فستان جلدي مكسم من أعلى ومنتفخ من أسفل، ذو أكمام قصٌرة منتفخة، 

 ( ٌظهر الفستان من األمام والخلؾ والجنب .10األمام والخلؾ بأشرطة متقاطعة مع بعضها البعض، وفً شكل )

 الخامات المستخدمة :  4-8-2

 ( .12جلد صناعً ورٌش وأشرطة من الستان وسبراي ذهبً اللون وحلقات معدنٌة، شكل )

 :التقنٌات المستخدمة  4-8-3

حٌاكة الفستان الجلدي، رش الرٌش بالسبراي الذهبً وتثبٌته على الفستان، وتثبٌت الحلقات المعدنٌة على الجلد، ثم 

 ( .12تدكٌك أشرطة الستان فٌها بشكل متقاطع، كشكشة الجلد عند األكمام والوسط لٌعطً الشكل المنتفخ، شكل )

   

 والجنب ( التصمٌم الثامن من األمام والخلف20شكل )
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 ( خامات التصمٌم الثامن21شكل )

 ( 11شكل ) :التاسع التصمٌم  4-9

 توصٌف التصمٌم :  4-9-1

فستان مكسم بدون أكمام مكشوؾ الصدر وبحماالت تتقاطع من األمام، وذٌل الفستان مقسم إلى أشرطة وتم كشكشتها 

بصورة لطفل نوبً من لوحة تشكٌلٌة للفنان المصري لتأخذ شكل جمالً متدرج الطول، والجزء األمامً للفستان مزخرؾ 

العالمً عمر النجدي، ومطرزة بقطع الزجاج والمراٌا واألخشاب، والجزء الخلفً للفستان والحماالت مزخرفة بقطع 

 ( ٌظهر الفستان من األمام والخلؾ والنب .11الزجاج والمراٌا، وفً شكل )

 الخامات المستخدمة :  4-9-2

جاج والمراٌا المهمشة بطرٌقة عشوائٌة، وأعواد الكبرٌت الخشبٌة والقطع الخشبٌة وفٌبر، كما فً شكل كتان، قطع الز

(13. ) 

 التقنٌات المستخدمة : 4-9-3

الحٌاكة للفستان، وتثبٌت قطع الزجاج والمراٌا المهمشة وأعواد الكبرٌت والقطع الخشبٌة على الفستان باللصق، 

ترك أطرافها منسلة، وتم حشو طاقٌة الطفل بالفٌبر لتأخذ شكل بارز، إضافة أقمشة أخرى وكشكشة األشرطة فً الذٌل مع 

 ( . 13" وٌظهر ذلك فً شكل )Patchwork)خٌامٌة( "

 

   

 من األمام والخلف والجنب ( التصمٌم التاسع22شكل )
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 ( الخامات المستخمة فً التصمٌم23شكل )

 ( 12شكل ) :العاشر التصمٌم  4-10

 توصٌف التصمٌم :  4-10-1

بادي مكسم ذو كول مرتفع، وجونلة منفوشة بشكل دائري ومكونة من طبقات تل متدرجة الطول ومزخرفة بحبال من 

( 12الترٌكو المزخرؾ، وتم زخرفة البادي بخٌوط الترٌكو وأقمشة التل اللمعة على أشكال دوائر وورود، وفً شكل )

 األمام والخلؾ والجنب .ٌظهر الفستان من 

 الخامات المستخدمة :  4-10-2

( عٌنة 14ترٌكو فٌزون، وخٌوط ترٌكو مزخرفة متعددة األلوان وأخرى عادٌة، وأستك، وٌظهر ذلك فً شكل )

 للخامات المستخدمة وهً خٌوط الترٌكو المزخرفة وأقمشة التل .

 التقنٌات المستخدمة : 4-10-3

ه باستخدام خٌوط ترٌكو ذات زخارؾ متعددة األلوان وأخرى سادة، ثم لفها على شكل تم حٌاكة البادي، ثم زخرفت

حلزونات دائرٌة لٌعطً أشكال ورود، ٌمأل الفراغ داخل نصؾ الدائرة التً شكلتها األشكال الحلزونٌة الدائرٌة لخٌوط 

بط أستك عند الوسط وتثبت أشرطة التل الترٌكو بقطعة قماش مكشكشة من التل تثبٌت بالحٌاكة الٌدوٌة، ولعمل الجونلة ٌر

 ( 12علٌه بأطوال متدرجة بالحٌاكة الٌدوٌة، وٌظهر ذلك شكل )
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 ( التصمٌم العاشر من األمام والخلف والجنب24شكل )

 
 

 ( الخامات مثبتة على التصمٌم26شكل ) ( خامات التصمٌم العاشر25شكل )

 

 النتائج :  -5

 Mixedتصمٌمات ملبسٌة للسٌدات مبتكرة ذات فكر ٌتبع منهج فن دمج الوسائط "تصمٌم وتنفٌذ عشرة  -2

Media : وٌتمثل ذلك فً جانبٌن أساسٌٌن هما " 

تنوع الخامات : فقد استخدمت أنواع وأشكال متعددة من الخامات مثل األقمشة )تل، كتان، أقطان،  -

ومعادن  كمراٌا وزجاج وبلستٌو و رٌش وخشب جانزا( وجلود وأسفنج وخٌوطشٌفون، شمواه، أور

 وؼٌرهم الكثٌر . وخرز وزعؾ نخٌل

وإضافة  ،تنوع التقنٌات : تم تنفٌذ التصمٌمات بتقنٌات متعددة ومختلفة ما بٌن التطرٌز والتفرٌػ واإلضافة -

وتدكٌك  ،ولصق ،راء، وتنشٌة بالؽودرابٌة وكشكشة ،وربط وثنً ،"Patchworkخامات )الخٌامٌة( "

 .ورسم مباشر وحٌاكات وؼٌرهموتنسٌل وتجمٌع وكوالج 

 تم عرض وتحلٌل التصمٌمات المبتكرة من خلل ثلثة محاور رئٌسٌة وهً :  -4
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 وصؾ للتصمٌم المنفذ وشكله البنائً . -

 الخامات المستخدمة فً التنفٌذ . -

 .فً التنفٌذ التقنٌات المستخدمة  -

 داٌاته وسماته الجمالٌة .عرض لمفهوم فن دمج الوسائط ونشأته وب -2

 تحلٌل ألعمال عدد من مصممً األزٌاء العالمٌٌن المنتهجٌن لنهج وفكر فن دمج الوسائط فً أعمالهم التصمٌمٌة .  -2

 المراجع :  -5

، رسالة ماجستٌر، "التولٌؾ بٌن الخامات والمعادن كأساس إلقامة مشارٌع صؽٌرة"أمانً أبو هاشم احمد صالح:  -2

 1022الفنٌة، جامعة حلوان، كلٌة التربٌة 

كلٌة التربٌة للقتصاد المنزلً ، رسالة دكتوراة، "األشؽال الفنٌة بالخامات المصنعة":فتون فؤاد عبدالقادر فٌومً -1

 1002، السعودٌة، والتربٌة الفنٌة بجدة

 1002كفاٌة سلٌمان أحمد : "فن تولٌؾ الخامات بالتراث المصري"، مكتبة األنجلو المصرٌة،  -3

 1003محمد عطٌة : "التحلٌل الجمالً للفن"، عالم الكتب،  محسن -2

 1002محسن محمد عطٌة : "التفسٌر الداللً للفن"، عالم الكتب،  -4

 1002محسن محمد عطٌة : "الفنان والجمهور"، دار الفكر العربً،  -2

، "ٌة الحدٌثةمداخل تجرٌبٌة إلثراء مجال األشؽال الفنٌة فً ضوء االتجاهات الفن"محمود حامد محمد صالح:  -2

 2111رسالة دكتوراة، كلٌة التربٌة الفنٌة، جامعة حلوان، 

مروة محمد رضا : "االستفادة من بعض األسالٌب والوسائط التعبٌرٌة لفنون ما بعد الحداثة فً إثراء المشؽولة  -1

 1002، الفنٌة لدى طلب كلٌة التربٌة النوعٌة، رسالة دكتوراه، كلٌة التربٌة النوعٌة، جامعة عٌن شمس

 1002مصطفى عبد المعطً : "آفاق الفن التشكٌلً"، الهٌئة العامة لقصور الثقافة،  -1

10- Amy Verner, Vogue ,available at:http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-

couture/viktor-rolf, 2016 

11- Beth Harris- Steven Zucker, Picasso- Still Life with Chair Caning- Khan Academy 

,available at: https://www.khanacademy.org/, 2017 

12- Daniel Wheeler: “Art since mid- century 1945 to the present”, USA by the Rendonx, 

1991 

13- Deborah Harding: “Quilts” Ronemonn Verlagsgesellschaft mbh, 1996 

14- Julie Schafler Dale, "Art to Wear", Abbeville Press, 1992 

15- Miles Socha, WWD ,available at:http://wwd.com/runway/fall-couture-

2016/paris/viktor-rolf/review/, 2016 

16- Sandy Black: “The art of knitting”, Thams & Hudson, 2006 

17- Sheila Paine: “The art of embroidery”, Thams & Hudson, 2006 

18- Viktor& Rolf, available at: http://www.viktor-rolf.com/fashion-artists/news-

overview/viktorrolf-mariage/, 2016 

19- Viktor& Rolf autumn winter, available at: http://www.viktor-rolf.com/fashion-

artists/news-overview/viktorrolf-haute-couture-autumnwinter-2016-vagabonds/, 2016 

20- Walter Foster creative team: 101 Mixed media techniques, Walter Foster publishing, 

2014. 
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