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تصميمات طباعية مبتكرة من عناصر الخط و اللون للفنان بيت موندريان القمشة السيدات 
 الصباحية المعاصرة

Creative printed designs of line and color elements by Pait Mondrian for 

contemporary ladies'morning fabrics 
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 ملخص البحث:

التشكيلية بصفة عامة من أهم اإلبداعات التي توصل إليها اإلنسان على مر العصور فهو سبب  اللةبة ُيعتبر الرسم أو الفنون 

والكتابة، وهو جاء لمعرفة العالم والتعبير عن اآلراء حسًبا وهو أيًضا كبل شبيء يذ بن مبن ةبيعبة الواُبا وُيصبا  صبيا ة 

 ني.جديدة أي يشكل تشكيالً جديًدا، وهنا ما نةل  عليه التشكيل الف

والفنان المبدع هو الني يقوم بصيا ة االشكال المحسوسة، آ ًنا مفرداته من محيةه، ولكل فنان رذيته ونهجه؛ لنى تعددت 

المعالجات بهنه المواضيا مما اضةر الباحثون إلى تقسيم األعمبال الفنيبة إلبى مجموعبة مبن المبداري الفنيبة، ولقبد تعبددت 

 يما بينها في ةريقة التعبير وإيصال الفكرة المراد إيصالها.المداري في الفن التشكيلي وا تلفت ف

 ومن أبرز االتجاهات الفنية هي التأثيرية والتكعيبية والتجريدية والسريالية والدادائية.

و تعتبر االعمال الفنية لبت مونبدريان المتميبزة مبن المبداري الفنيبة التبي تسبتح  الدراسبة و البحبا و االسبتفاد مبن ُيمتهبا 

الية و التشكيلية فبي تصبميم ةباعبة اُمشبة السبيدات مبن  بالل اتجاهبات الموضبة العالميبة و ُبد ُسبم البحبا البي عبدة الجم

اجزاء مبتدءا بالتعريف بالبحا من  الل المقدمبة و المشبكلة و االهبداف و االهميبة و الفبرول و المنهجيبة ثبم اسبتعرال 

البببي الفتببرة الصببباحية و كيفيببة ا تيببار الببوان المالبببي و االةببار النيببري للبحببا عببن ةريبب  ايضببام مواصببفات اُمشببة م

استعرال ما هي الموضة وما هي دورتها وصوال الي تعريف المدرسة التجريدية و اُسامها و اهمية الفنان بت موندريان 

 صيات .للفن و العالم و التحليل الفني للتصميمات المقترحة و المعالجات اللونية الي ان نصل الي النتائج و التو
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