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 تصمٌم طباعة المعلقات النسجٌة الطباعٌة

Features of Egyptian Personality in OMAR AL NAGDI’S Works that was 

affected by the aesthetics of Folklore to enrich the field of Designing & 

Printing Textile Hangs 
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 Abstract :- ملخص البحث

عمر النجدى واحداً من أبرز فنانى مصر والشرق األوسط و هو أٌضاً الفنان العربى الوحٌد الذى خصص له متحفاً مستقالً 

ألعماله فى بارٌس . و لٌس هذا من قبٌل المصادفة فهو الفنان الذى أبدع وال ٌزال ألكثر من نصف قرن , غاص عمٌقاً 

 )شرقٌته( حتى النخاع , فهرول إلٌه )الغرب( مندهشاً ومبهوراً .                   فى )محلٌته( فجاءته )العالمٌة( وهو من عشق 

ومن خالل البحث اتضح أسلوب عمر النجدى منذ بداٌته الفنٌة التى تؤكد على هوٌته المصرٌة و أن أهم فترة شكلت فكره 

ٌكتشف فٌها متناقضات الحٌاة بٌن الرٌف و رؤٌته الخاصة كانت المدرسة الشعبٌة واإلسالمٌة وهى الفترة التى أخذ 

والمدٌنة لٌفحص بعٌنه المفردات و الرموز و العالقات التشكٌلٌة الخاصة بكل بٌئة لٌتخذ من فكرها و فلسفتها و موروثها و 

ن قصصها و أساطٌرها و أجوائها المعلم األول . وهو ما أكده البحث بأنه فنان مصرى متمٌز و صادق ٌعتز بتراثه و بفنو

 . بالده الشرقٌة

كما كان إلى جانب ذلك إٌمانه بالتحدٌث و خبرته المستمره وإطالعه على كل ما هو حدٌث فى الفن , فكانت أعماله تدل 

علً اإلستلهام الواعى مع الفطرة فى األداء وتلقائٌة التعبٌر مما جعل عمر النجدى أحد أعمدة الفن التشكٌلً المصرى 

 .الحدٌثة منذ الخمسٌنات ه فً كل أعماله التى ساهمت فً وضع لبنات الحركة التشكٌلٌة الحدٌث حٌث إحتفظ بذاتٌت

وقد توصل البحث بعد دراسة الشخصٌة الفنٌة والتحلٌل الفنى لنماذج ممٌزة من أعمال الفنان عمر النجدى التى تحمل  

ت النسجٌة تحمل صفات الهوٌة و التراث الشعبى من إبتكار تصمٌمات طباعٌة إلثراء مجال طباعة أقمشة المعلقا

. و قد أوصت الدراسة أن من الضرورى للباحثٌٌن فى مجال الفن التشكٌلى من التعمق فى دراسة فلسفة و  المعاصرة 

رؤٌة و أسالٌب رواد الفنانٌٌن المصرٌٌن و كٌفٌة تعاملهم مع عناصر وأسس الفن برؤٌة و هوٌة ذاتٌة ممتزجة بأسس و 

 لإلستفادة من ذلك فى شتى مجاالت الفن التشكٌلً والتصمٌم. قواعد الفن الحدٌث 
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